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Πρόλογος -  Ευχαριστίες  
Αντικείμενο της μελέτης είναι η προσπάθεια να καταγραφεί η εμβολιαστική 

κατάσταση κάθε παιδιού με χρόνιο νόσημα και ταυτόχρονα να ενημερωθούν οι γονείς 
για τα συνιστώμενα εμβόλια, τα οποία είναι χρήσιμο να χορηγηθούν στο παιδί τους. 
Με την μελέτη αυτή αναμένεται να διεξάγουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα και να 
καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς θα καταγραφούν οι ενδεχόμενες 
ελλείψεις στα εμβόλια σύμφωνα με τα απαιτούμενα για την ηλικιακή ομάδα και την 
αυξημένη επικινδυνότητα, που παρουσιάζει κάθε παιδί με συγκεκριμένο χρόνιο 
πρόβλημα υγείας. 

Ο στόχος της συγκεκριμένης έρευνας θα είναι να καταγραφεί η εμβολιαστική 
κατάσταση κάθε παιδιού με χρόνιο νόσημα. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή 
της εμβολιαστικής κάλυψης με τα επιπλέον εμβόλια, τα ενδεικνυόμενα ειδικά ανά 
χρόνιο νόσημα και η αποτύπωση της κατάστασης του βασικού εμβολιασμού στα 
ίδια παιδιά.  

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία και 
την σημαντική συμβολή τους στην διαδικασία εύρεσης των παιδιών με χρόνια 
νοσήματα και στη συλλογή των ατομικών βιβλιαρίων υγείας και εμβολιασμών τους, 
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια, τους 
παιδιάτρους της Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου Κρήτης: Βοργιά Π., Λέκτορα – Μαμουλάκη Δ., Διευθυντή ΕΣΥ – 
Μιχαηλίδη Ε., Διευθύντρια ΕΣΥ – Μπιτσώρη Μ., Διευθύντρια ΕΣΥ – Πασπαλάκη 
Π., Διευθύντρια ΕΣΥ – Παπαδοπούλη Ε., Επιμελήτρια Α’. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές μου: Γαλανάκη Μ., 
Καθηγητή Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης – 
Διευθυντή Παιδιατρικής Κλινικής ΠαΓΝΗ – Διευθυντή Σπουδών ΠΜΣ 
«Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους» και Περδικογιάννη 
Χ., Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, ΠΜΣ «Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους» για 
την ευκαιρία που μου έδωσαν να εκπονήσω την ερευνητική αυτή εργασία με ένα 
τόσο αγαπημένο αντικείμενο στόχο και ενδιαφέρον θέμα για εμένα. Καθώς και τους 
επιβλέποντες καθηγητές μου για την πολύτιμη βοήθειά τους: Δημητρίου Ε., 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηριακής Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και Μίχο Α., Επίκουρο Καθηγητή Παιδιατρικής – 
Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.        
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Περίληψη 

 
 
Τίτλος εργασίας:        Εμβολιασμοί σε παιδιά και εφήβους με χρόνια προβλήματα 
  υγείας στην Κρήτη 
Της:  Βέρρα Ειρήνης   
Επιβλέποντες:  Περδικογιάννη Χ., Δημητρίου Ε., Μίχος Α. 
Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2018 
 

Ο εμβολιασμός αποτελεί την αποτελεσματικότερη στρατηγική μείωσης του 
αντίκτυπου των αρνητικών επιπτώσεων των λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους με 
χρόνια προβλήματα υγείας, οι οποίες προλαμβάνονται με τα εμβόλια. Ωστόσο, έχει 
παρατηρηθεί ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτή την ευπαθή ομάδα του 
πληθυσμού, παραμένει μη ικανοποιητικό. Παρεμβάσεις ανοσοποίησης και βελτίωσης 
της εμβολιαστικής κάλυψης είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται για τα παιδιά με 
χρόνιες ασθένειες, καθώς το χρόνιο νόσημα, από το οποίο πάσχουν, τα καθιστά 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε λοιμώξεις και στις επιπλοκές των λοιμώξεων αυτών. 

Η γρίπη και η διεισδυτική στρεπτοκοκκική λοίμωξη του αναπνευστικού, 
σχετίζονται με την αυξημένη νοσηρότητα, νοσοκομειακή περίθαλψη και θνησιμότητα 
σε παιδιά και εφήβους με χρόνιες παθήσεις σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά. Είναι 
επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με χρόνια προβλήματα 
υγείας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης, εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών και 
θανάτου από λοιμώξεις, οι οποίες προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιτίας της 
ιδιαιτερότητας της κατάστασης της υγείας τους. 

Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης είναι παιδιά και έφηβοι, που 
εξετάστηκαν στα πλαίσια των τακτικών παιδιατρικών ιατρείων χρόνιων παθήσεων 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, από τον Ιούνιο έως και τον 
Δεκέμβριο του έτους 2017. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
Παιδιών και Εφήβων 2017, το οποίο διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή 
Εμβολιασμών της Ελλάδας, προσδιορίσαμε την συνιστώμενη εμβολιαστική κάλυψη 
για τα εμβόλια του βασικού χρονοδιαγράμματος, καθώς και για τα επιπλέον εμβόλια 
της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου, τα οποία συστήνονται στα παιδιά με χρόνιο 
νόσημα.  

Προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν διαφορές στην συχνότητα της 
εμβολιαστικής κάλυψης ανάλογα με διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
εφαρμόστηκε ο έλεγχος Pearson’s χ2

Συνολικά 305 παιδιά συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, με χρόνιο νόσημα, 
το βρογχικό άσθμα, το σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, τις νευρολογικές – νευρομυϊκές 

. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνταν τα 
κριτήρια εφαρμογής του, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Fisher’s exact. Όλες οι 
αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο Stata 13, ενώ το όριο 
στατιστικής σημαντικότητας για όλους τους ελέγχους ορίστηκε στο 5%. 
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διαταραχές, το νεφρωσικό σύνδρομο, την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και τη κυστική 
ίνωση. Βρέθηκαν υψηλά ποσοστά κάλυψης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. 
Συγκεκριμένα, η εμβολιαστική κάλυψη με το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β, της 
Πολιομυελίτιδας και του Μηνιγγιτιδόκοκκου (MenC) βρέθηκε ν’ είναι 98%, της 
Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας (MMR) 93%,  του αιμόφιλου της ινφλουέντζας β 
(Hib) 92%, της ανεμευλογιάς (VAR) 88%, της Ηπατίτιδας Α 85%, της Διφθερίτιδας, 
Τετάνου, Κοκκύτη (DTaP/Tdap) 73% και του Πνευμονιοκόκκου (PCV7 ή 10 ή 13) 
64% και PCV (7 ή 10 ή 13)  ≥ 1 δόσεις σε παιδιά > 1ος

Μολονότι, πρόκειται για ένα ανομοιογενές αριθμητικά δείγμα παιδιών και 
εφήβων με χρόνια προβλήματα υγείας, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
τονίζουν την αναγκαιότητα οργάνωσης παρεμβάσεων συνεχούς ενημέρωσης – 
εκπαίδευσης και υπενθύμισης για την έγκαιρη χορήγηση των δόσεων των εμβολίων 
σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο νόσημα, οι οποίες θα παρέχονται στους γονείς και 
στους παιδιάτρους των παιδιών αυτών, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου της 
εμβολιαστικής τους κάλυψης. Η χρήση ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος 
καταγραφής και υπενθύμισης χορήγησης των δόσεων των εμβολίων θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην καταγραφή των ελλείψεων και στην προσπάθεια επιτυχούς αύξησης 
της εμβολιαστικής κάλυψης.  

 έτους με χρόνιο πρόβλημα υγείας στο 
93%. Η κάλυψη για το εμβόλιο MCV4 στους εφήβους υπολογίστηκε σε ποσοστό 
59%. Σε χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκε η κάλυψη για τα εμβόλια που 
συστήνονται σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο νόσημα. Συγκεκριμένα, για το PPSV 
23 στο 4% και τουλάχιστον μια δόση PCV 13 μετά τη διάγνωση είχε κάνει μόνο το 
12%. Την προηγούμενη χρονική περίοδο της εποχικής γρίπης 2016 – 2017 
εμβολιάστηκαν για τη γρίπη 2 1 % από  τα παιδιά και τους εφήβους της παρούσας 
μελέτης, ενώ μόλις το 5% έχει τριετή εμβολιαστική κάλυψη γρίπης, υπολογίζοντας 
τις τρείς αμέσως προηγούμενες χρονικές περιόδους εποχικής γρίπης: 2014 – 15, 2015 
– 16 και 2016 – 17.  

 
 
 
Λέξεις κλειδιά

 

: εμβόλια, εμβολιασμός, χρόνιο νόσημα, άσθμα, κυστική ίνωση, 
διαβήτης, νευρολογικό νόσημα, νεφρωσικό, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, παιδιά, 
έφηβοι, πνευμονιόκοκκος, γρίπη. 
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Abstract 
 

 
Title:   Vaccinations of children and adolescents with chronic medical  
 conditions in Crete 
By:   Verra Eirini 
Supervisors:  Perdikogianni C., Dimitriou H., Michos A. 
Date:  February 2018 
 
 

Vaccination is the most effective strategy to reduce the impact of adverse 
effects of vaccine preventable diseases in children and adolescents with chronic 
medical conditions. However, it has been observed that the percentage of vaccination 
coverage in this vulnerable group of the population remains unsatisfactory. Children 
with chronic medical conditions must be the primary goal of strategic immunization 
interventions, as the chronic disease they suffer makes them particularly vulnerable to 
infections and complications of these infections. Influenza and invasive 
pneumococcal disease are associated with increased morbidity, hospitalization rates 
and mortality in children and adolescents with chronic medical conditions compared 
to healthy population.  

The study population comprised children and adolescents examined in the 
Pediatric Department of the University Hospital in Heraklion from June to December 
2017. According to the National Program for Vaccination for Children and 
Adolescents 2017, which was developed by the National Vaccine Commission of 
Greece, we have identified the recommended vaccination coverage for the basic 
vaccine schedule as well as the additional influenza and pneumococcal vaccines 
recommended for children with chronic diseases. In order to check for differences in 
the frequency of vaccination coverage according to various demographic 
characteristics, the Pearson's x2 Fisher's exact tests were applied. The analysis was 
performed with the Stata 13 statistical package (p.value < 0,001). 

Totally, 305 children and adolescents with chronic diseases participated in this 
study: asthma, type I diabetes, neurological - neuromuscular disorders, nephrotic 
syndrome, chronic renal failure and cystic fibrosis. High vaccination coverage rates 
were as follows: Hepatitis B, Polio and Meningococcal vaccine (MenC) 98%, 
measles, mumps rubella,  (MMR) 93%, Hib vaccine 92%, Varicella (VAR) 88%, 
Hepatitis A 85%, Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP/Tdap) 73%, and 
Pneumococcal (PCV7 or 10 or 13) 64%, PCV (7 or 10 or 13) ≥ 1 doses in children > 1 
year old 93% and MCV4 vaccination coverage in adolescents 59%. Vaccination 
coverage for vaccines specially recommended for children and adolescents with 
chronic medical conditions was found to be at lower rates. Specifically, for PPSV 23 
at 4% and at least one dose of PCV 13 after diagnosis at 12%. In the past seasonal flu 
period (2016-2017), 21% of the participants were vaccinated for influenza, and only 
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5% had three-year in a row influenza vaccination coverage, taking into account the 
three  preceding seasonal flu periods 2014-15, 2015-16 and 2016-17. 

Although it was an heterogeneous sample of children and adolescents with 
chronic health problems, the results of this study highlight the need to organize 
continuous education and establish reminding techniques for in time delivery of 
vaccine doses to children and adolescents with chronic diseases, in order to improve 
their vaccination status. The use of a computerized recording and reporting system for 
the administration of vaccine doses could help to identify gaps in vaccination status 
and attempt to successfully increase the vaccination coverage. 
 
 
 
Key words

  

: vaccine, vaccination coverage, chronic medical conditions, asthma, cystic 
fibrosis, diabetes, neurologic disorders, chronic kidney disease, nephrotic syndrome, 
children, adolescents, Streptococcus Pneumoniae, Influenza. 
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FEV1

FEF
: Forced Expiratory Volume at one second 

25 – 75 %

MEF
: Forced Expiratory Flow 

50:

PEF: Peak Expiratory Flow 
 Mid Expiratory Flow at 50% of the vital capacity  

HAV: hepatitis A vaccine  
HBV: hepatitis B vaccine 
Hib: Haemophilus Influenzae vaccine 
IPV: poliomyelitis inactivated vaccine 
MMR: measles-mumps-rubella vaccine 
VAR: varicella vaccine 
MenC: meningococcal C conjugate vaccine 
MCV4: meningococcal A, C, Y and W135 polysaccharide conjugate vaccine 
MenB: meningococcal B polysaccharide tetravalent vaccine 
PCV: pneumococcal 7-valent, 10-valent or 13-valent conjugate vaccine 
PPSV23: 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine 
INFLV: Influenza inactivated vaccine  
RSV: Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός 
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1. Εισαγωγή / Γενικό μέρος  

1.1. Σημασία εμβολιαστικής κάλυψης – ανοσοποίησης γενικού 
πληθυσμού.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η πρωτογενής πρόληψη μέσω 
του εμβολιασμού των παιδιών και των ενηλίκων, αποτρέπει 2 έως 3 εκατομμύρια 
θανάτους κάθε χρό νο σ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο 
κοκκύτης, η ιλαρά και άλλες λοιμώξεις, οι οποίες προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό, είναι το αίτιο των θανάτων αυτών [1]. 

Κατά τη διάρκεια του 20ου

Επακόλουθο του χαμηλού ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης και 
ανοσοποίησης είναι το εκτιμώμενο γεγονός ότι 1,5 εκατομμύρια παιδιά 
εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε χρόνο από λοιμώξεις, οι οποίες είναι εφικτό να 
προληφθούν με τον εμβολιασμό [3, 4]. 

 αιώνα, μεγάλα άλματα έχουν γίνει στην ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα, καθώς και στη βελτίωση των εμβολίων με επακόλουθο την 
μείωση των ποσοστών νοσηρότητας και θνησιμότητας στην παιδική ηλικία. 
Αποτελεσματικές εκστρατείες αύξησης του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης 
πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
εμβολιασμού είναι το πρωταρχικό μέλημα για την επιτυχία των προγραμμάτων 
ανοσοποίησης του πληθυσμού, διότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια και 
η έγκαιρη ολοκλήρωση του βασικού εμβολιαστικού σχήματος και επιτυγχάνεται η 
ανοσοποίηση του ατόμου και της κοινότητας [2]. 

Ο εμβολιασμός αποτελεί τον πιο αποδοτικό σε σχέση κόστους – οφέλους 
μηχανισμό προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς υπολογίζεται ότι προλαμβάνει το 
24% από 10 – 12 εκατομμύρια θανάτους, κυρίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών 
[5]. 

 
1.2. Σημασία εμβολιαστικής κάλυψης – ανοσοποίησης σε παιδιά και 

εφήβους με χρόνιο νόσημα. 
Ο εμβολιασμός αποτελεί την αποτελεσματικότερη στρατηγική μείωσης των 

συνεπειών της νόσησης στους εφήβους, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδα υψηλού 
κινδύνου νόσησης από κάποια λοίμωξη, η οποία προλαμβάνεται με την ανοσοποίηση. 
Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτή την 
ηλικιακή ομάδα, παραμένει μη ικανοποιητικό [6]. Έχει παρατηρηθεί, ότι ένας στους 6 
– 10 εφήβους παρουσιάζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή κάποια μορφή 
ανικανότητας [7]. Ο επιπολασμός φαίνεται να αυξάνεται, πιθανώς ως αντανάκλαση 
των ιατρικών προόδων μειώνοντας τη θνησιμότητα και την εμφάνιση χρόνιων 
νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και οι νευρολογικές παθήσεις. 
Επιδημιολογικές μελέτες, αναλύουν κυρίως την συσχέτιση της εμφάνισης χρόνιων 
παθήσεων στην εφηβική ηλικία, την συχνότητα εκδήλωσης λοιμώξεων και τα 
ποσοστά πρόληψης τους με την ανοσοποίηση. Όσον αφορά τον εμβολιασμό, οι 
μελέτες επικεντρώνονται στο είδος της χρόνιας πάθησης σε συσχέτιση με την 
επικινδυνότητα εκδήλωσης συγκεκριμένης λοίμωξης, τις σχετικές επιπλοκές και την 
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αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του εμβολίου στην συγκεκριμένη ομάδα υψηλού 
κινδύνου [8]. 

Τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες αποτελούν πρωταρχικό στόχο της 
στρατηγικής ανοσοποίησης, καθώς το χρόνιο νόσημα, από το οποίο πάσχουν, τα 
καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε λοιμώξεις και στις επιπλοκές των λοιμώξεων αυτών 
[9]. 

Τα παιδιά με ανοσοανεπάρκεια, με νευρολογικές παθήσεις, με διαταραχή της 
φυσιολογικής λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος, όπως η κυστική ίνωση και 
το αλλεργικό βρογχικό άσθμα, έχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης από λοιμώξεις, 
όπως η διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη και η γρίπη.  Επιπλέον, τα παιδιά με 
σακχαρώδη διαβήτη αντιπροσωπεύουν μια ομάδα ασθενών με αυξημένο κίνδυνο για 
γρίπη και για διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο, ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν 
ταυτόχρονα με παθήσεις, όπως νεφρική ανεπάρκεια  και κίρρωση ήπατος [10]. 
Επιπλέον, τα παιδιά με σύνδρομο Down, όταν εμφανίζουν και κάποια συνοσηρότητα, 
όπως ανοσοανεπάρκεια ή καρδιοπάθεια έχουν υψηλά ποσοστά νόσησης από 
λοίμωξη, όπως η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης [11]. 

 
1.3. Επίπτωση της γρίπης και της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε παιδιά 

και εφήβους με χρόνιο νόσημα. 
Ανάμεσα στις λοιμώξεις, οι οποίες προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, δύο 

είναι αυτές, με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και το μεγαλύτερο ποσοστό 
επιπλοκών, παγκοσμίως, σε παιδιά και εφήβους με χρόνια νοσήματα: η γρίπη και η 
διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη. Η γρίπη και η διεισδυτική πνευμονιοκοκκική 
λοίμωξη του αναπνευστικού, σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα, ανάγκη 
νοσοκομειακής περίθαλψης και θνησιμότητα σε παιδιά και εφήβους με χρόνιες 
παθήσεις σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά [12]. 

Οι τύποι Α και Β του ιού της γρίπης ετησίως προκαλούν επιδημίες με σοβαρές 
επιπλοκές στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και αποτελούν μια συχνή 
αιτία αύξησης της παιδικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, σε παγκόσμια κλίμακα. 
Υπολογίζεται ότι, ετησίως, περίπου 20.000 παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών 
νοσηλεύονται με επιπλοκές εξαιτίας του ιού γρίπης [13]. Μολονότι, ένα μεγάλο 
ποσοστό υγιών παιδιών νοσηλεύονται με επιπλοκές λόγω γρίπης και σχεδόν το 50% 
των παιδιατρικών θανάτων, οι οποίοι σχετίζονται με τον ιό της γρίπης αφορούν 
παιδιά χωρίς κάποιο γνωστό χρόνιο νόσημα, η γρίπη έχει εμφανώς μεγαλύτερο 
αρνητικό αντίκτυπο στον παιδικό πληθυσμό με κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας [14]. 
Κατά τις περιόδους της εποχικής γρίπης, η συχνότητα εμφάνισης κρουσμάτων 
υπολογίζεται 40% σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και 30% σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας. Περιορισμένες σε αριθμό μελέτες, υποδεικνύουν ότι τα παιδιά με χρόνια 
προβλήματα υγείας εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών 
σχετιζόμενες με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε σύγκριση με τον γενικότερο 
υγιή παιδιατρικό πληθυσμό [15]. 

Στο γενικότερο παιδιατρικό πληθυσμό, το φορτίο του ιού της γρίπης 
επηρεάζει περισσότερο τα βρέφη και τις ηλικίες κάτω των 5 ετών, και λιγότερο τα 
μεγαλύτερα παιδιά. Έχει διαπιστωθεί ότι τις χρονικές περιόδου της εποχικής γρίπης 
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σε παιδιά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη τα μεγαλύτερα ποσοστά 
νοσοκομειακής περίθαλψης αφορούν την ηλικιακή ομάδα 0 – 4 ετών, ενώ 
παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού σε παιδιά ηλικίας 5 – 17 ετών [16]. 
Επίσης, σε παιδιά μικρότερα από 15 ετών με χρόνια προβλήματα υγείας τα ποσοστά 
νοσοκομειακής περίθαλψης είναι ανάλογα με εκείνα των ενηλίκων, οι οποίοι 
ανήκο υν σε ο μάδες υψηλο ύ κινδύνο υ νό σησης από  το ν ιό  της γρίπης και για το υς 
οποίους συνιστάται ως απαραίτητος ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο [17]. 

Όσον αφορά, τον πνευμονιόκοκκο – Streptococcus pneumoniae – έχει 
χαρακτηριστεί ως η συχνότερα καταγεγραμμένη αιτία νοσηλείας και εκδήλωσης 
βαριάς μορφής πνευμονίας ανάμεσα σε παιδιά και νεαρούς εφήβους σ’ όλη την 
Ευρώπη [18]. Ο Streptococcus pneumoniae αποτελεί την κύρια αιτία εκδήλωσης 
πνευμονίας, μηνιγγίτιδας, βακτηριαιμίας και ταυτόχρονα την κυριότερη αιτία 
θανάτου σε παιδιά και εφήβους, με χρόνια προβλήματα υγείας [12]. Ο μέση 
συχνότητα εκδήλωσης πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
1.000 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά, στην ηλικιακή ομάδα 0 – 5 ετών. 
Επιπροσθέτως, το 30% τον περιπτώσεων αυτών μπορεί να εμφανίσει βακτηριαιμία, 
ενώ το 20% μπορεί να έχει σαν επακόλουθο το θάνατο [19]. 

Η διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε βακτηριαιμία, μηνιγγίτιδα και πνευμονία, εκτιμάται ότι ευθύνεται 
παγκοσμίως για το 11% των θανάτων σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών [20]. 
Αντιθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά εμφάνισης της διεισδυτικής 
πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης είναι περιορισμένα σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 – 
17 ετών, όμως δεν παρατηρούνται ανάλογα περιορισμένα ποσοστά στην ίδια 
ηλικιακή ομάδα των παιδιών με χρόνιο νόσημα [21]. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι 
πιθανότητες εμφάνισης πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης είναι μεγαλύτερες σε ομάδες με 
χρόνιο νόσημα σε σύγκριση με παιδιά και εφήβους, που δεν παρουσιάζουν κάποιο 
χρόνιο πρόβλημα υγείας [22]. 

Ο Streptococcus Pneumoniae, αποικίζει τον ρινοφάρυγγα σε αρκετές 
περιπτώσεις χωρίς να εκδηλώνεται συμπτωματολογία, ωστόσο μπορεί να οδηγήσει 
και σε λοίμωξη. Η κλινική εικόνα εκδηλώνεται με οξεία μέση ωτίτιδα και σε κάποιες 
περιπτώσεις οδηγεί σε βακτηριδιακή πνευμονία και σε μικρότερη συχνότητα σε 
μηνιγγίτιδα. Η ανθεκτικότητα του πνευμονιοκόκκου σε αρκετά αντιβιοτικά αποτελεί 
ένα αυξανόμενο πρόβλημα σε ορισμένα μέρη του κόσμου, ανάμεσα σ’ αυτά και η 
Ευρώπη [18]. Η εκδήλωση διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης είναι πιθανή 
σε όλες οι ηλικιακές ομάδες, αλλά κυρίως εμφανίζεται σε ηλικιωμένους, βρέφη και 
μικρά παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας [23]. 
 

1.3.1. Επίπτωση της γρίπης και της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε 
παιδιά και εφήβους με χρόνιο βρογχικό άσθμα και κυστική ίνωση. 

Το βρογχικό άσθμα είναι το συχνότερα εμφανιζόμενο χρόνιο νόσημα στην 
παιδική ηλικία με εκτιμώμενη συχνότητα εμφάνισης 3 – 7%, και ταυτόχρονα 
αποτελεί πρωταρχική αιτία νοσηρότητας, νοσηλείας και θνησιμότητας στον 
παιδιατρικό πληθυσμό. Μολονότι, ο δείκτης νοσηρότητας με αιτία το άσθμα 
υπολογίζεται ότι κυμαίνεται στο 8%, τα ασθματικά παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες 
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της Αμερικής αποτελούν το 1/3 των ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε παιδιατρικές 
κλινικές με επιπλοκές εξαιτίας της εποχικής γρίπης και αντιμετωπίζουν αυξημένη 
επικινδυνότητα εκδήλωσης πνευμονίας σχετιζόμενης με τη γρίπη, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο [24]. 

Τα παιδιά με άσθμα αποτελούν την μεγαλύτερη αριθμητικά ομάδα ανάμεσα 
στα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας, η οποία επηρεάζεται συχνότερα και με 
μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών από τον ιό της γρίπης.     Ειδικότερα, στην ηλικιακή 
ομάδα κάτω των 15 ετών στα παιδιά με διαγνωσμένο βρογχικό άσθμα, έχει 
υπολογιστεί ότι περίπου το 10 – 20% είχε τουλάχιστον ένα επιπλέον περιστατικό 
κρίσης άσθματος και αναγκαιότητα επίσκεψης στον παιδοπνευμονολόγο ή νοσηλείας 
κατά τους μήνες εμφάνισης της εποχικής γρίπης, ενώ, κατά προσέγγιση στο 14% 
αυτών των παιδιών χορηγήθηκε επιπρόσθετη αγωγή με αντιβιοτικά [15]. 

Το χρόνιο βρογχικό άσθμα φαίνεται να επιβαρύνει περίπου 9.000 παιδιά, 
μόνο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το άσθμα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις 
υπηρεσίες παροχής τριτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς συχνά οδηγεί σε 
επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων και σε 
επαναλαμβανόμενες ή παρατεταμένες χρονικά νοσηλείες [25]. Τα παιδιά με χρόνιο 
βρογχικό άσθμα βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο νοσηρότητας και θνησιμότητας, 
σχετιζόμενης με τον ιό της γρίπης και συνεπώς συστήνεται να εμβολιάζονται ετησίως 
με το αντιγριπικό εμβόλιο, από ηλικία 6 μηνών [26]. 

Κατά την χρονική περίοδο της πανδημίας της εποχικής γρίπης Α (Η1Ν1), το 
έτος 2009, σύμφωνα με το CDC,  το  άσθμα ήταν η συχνό τερη χρό νια πάθηση των 
ατόμων, τα οποία νοσηλεύτηκαν εξαιτίας του ιού της γρίπης [27]. Παρόλο που, τα 
άτομα με άσθμα δεν εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν από γρίπη σε 
σχέση με τα υγιή, η γρίπη έχει την ιδιαιτερότητα να επιβαρύνει τα συμπτώματα του 
χρόνιου βρογχικού άσθματος και να προκαλεί πνευμονία ή άλλες επιπλοκές, με 
άμεσο επακόλουθο την νοσηλεία ή ακόμα και το θάνατο [28]. Οι διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν το εμβόλιο κατά της εποχιακής γρίπης για όλα τα 
παιδιά με χρόνιο βρογχικό άσθμα, όμως αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι μόνο το 
10 – 30% των παιδιών με χρόνιο βρογχικό άσθμα τελικά λαμβάνουν το συγκεκριμένο 
εμβόλιο [29]. Ο εμβολιασμός κατά του ιού της γρίπης στα παιδιά με άσθμα αποτελεί 
ένα μέσο διατήρησης ενός καλού επιπέδου φροντίδας υγείας, αλλά λίγες πληροφορίες 
υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών χορήγησής του, μέσω των 
προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης [30]. 

Όσον αφορά την διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη, υψηλότερα 
ποσοστά νόσησης και εκδήλωσης συμπτωμάτων έχουν παρατηρηθεί σε παιδιά 
μικρότερης ηλικίας με χρόνιο βρογχικό άσθμα, σε σύγκριση με παιδιά, τα οποία 
ανήκαν σε μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα [31]. Ωστόσο λίγες μελέτες έχουν γίνει, 
προκειμένου να υπολογιστεί η συχνότητα εκδήλωσης μηνιγγίτιδας και βακτηριαιμίας 
ως επιπτώσεις της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε παιδιά με άσθμα, όμως 
περισσότερο έχει μελετηθεί η επίπτωση της προαναφερόμενης λοίμωξης σε ενήλικες 
με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού και κυρίως με χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια. Από την άλλη πλευρά, είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο εμβολιασμός 
των παιδιών με χρόνιο βρογχικό άσθμα, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, αποτελεί 
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ένα σημαντικό μέσο προστασίας τους από την διεισδυτική πνευμονιοκοκκική 
λοίμωξη. 

Τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην επίπτωση της πνευμονιοκοκκικής 
λοίμωξης σε παιδιά με άσθμα είναι περιορισμένα, όμως τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία 
για την συγκεκριμένη ομάδα υψηλού κινδύνου τονίζουν την σημασία εμβολιαστικής 
κάλυψης κατά του πνευμονιοκόκκου. Επίσης, τα παιδιά με άσθμα εμφανίζουν 
συμπτώματα βαρύτερης μορφής και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε σχέση με τον 
υγιή παιδιατρικό πληθυσμό [29].  

Παρά την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε χρόνια νοσήματα ως κύρια  
αιτία θνησιμότητας, η διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη ακόμα αποτελεί την 
κύρια αιτία θανάτου, κυρίως σε μικρά παιδιά και νεαρούς εφήβους. [19] 
Αναλυτικότερα, η βακτηριαιμία μπορεί να εμφανιστεί ως επιπλοκή στο 30% των 
ασθενών με πνευμονιοκοκκική λοίμωξη, οδηγώντας στο θάνατο περίπου το 20% των 
παιδιών και το 60% των ηλικιωμένων, οι οποίοι θα νοσήσουν [32]. 

Εκτιμάται ότι το 6% των περιστατικών μηνιγγίτιδας οφείλονται στον 
πνευμονιόκοκκο, και τα περιστατικά παρατηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα 
εκδήλωσης σε παιδιά 0 – 24 μηνών και με μικρότερη συχνότητα σε παιδιά ηλικίας 
πάνω των 5 ετών. Τα ποσοστά θνησιμότητας κυμαίνονται από 2 – 15% σε παιδιά 
ηλικίας 0 – 5 ετών [33]. Τέλος, τα περιστατικά εμφάνισης διεισδυτικής 
πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης παρατηρούνται συχνότερα σε παιδιά και εφήβους με 
χρόνιο βρογχικό άσθμα σε σχέση με τους ενήλικες με το ίδιο χρόνιο νόσημα. Η  
εκτιμώμενη πιθανότητα εμφάνισης πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης έχει υπολογιστεί να 
είναι 17% σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο βρογχικό άσθμα, ηλικίας 5 – 17 ετών, ενώ 
υπολογίζεται μικρότερη, περίπου 8% σε υγιή παιδιά και εφήβους της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας [34]. 

Η κυστική ίνωση αποτελεί την συχνότερη κληρονομική νόσο της λευκής 
φυλής, που περιορίζει το προσδόκιμο επιβίωσης. Προκαλείται από την μετάλλαξη 
ενός γονιδίου, εξελίσσεται προοδευτικά και στην πλειονότητα των ασθενών η 
εκδήλωση των συμπτωμάτων και η διάγνωση της νόσου πραγματοποιείται στα δύο 
πρώτα έτη της ζωής του βρέφους [35]. 

Οι παροξύνσεις της κυστικής ίνωσης είναι συχνές και η συμπτωματολογία 
τους είναι βήχας, βλεννώδεις εκκρίσεις, δύσπνοια και μείωση των σπιρομετρικών 
παραμέτρων [36]. Η λοίμωξη από τον ιό της γρίπης μπορεί να συμβάλει στην αύξηση 
της νοσηρότητας, καθώς κατά τις περιόδους παροξύνσεων έχει ανιχνευτεί ο ιός της 
γρίπης στον οργανισμό των παιδιών και εφήβων, τα οποία πάσχουν από κυστική 
ίνωση. Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι κατά τις περιόδους της εποχικής γρίπης 
αυξάνονται σε ποσοστό 8% τα περιστατικά παρόξυνσης στους ασθενείς με κυστική 
ίνωση [37]. 

Τα παιδιά και οι έφηβοι με χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, όπως η κυστική 
ίνωση, βρίσκονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου νόσησης από τον ιό της εποχιακής 
γρίπης. Είναι αποδεκτό, λοιπόν, ότι ο εμβολιασμός αυτής της ομάδας με το 
αντιγριπικό εμβόλιο, παρέχει προστασία από τον ιό [38]. Οι ασθενείς με κυστική 
ίνωση αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος 
εξαιτίας της μειωμένης αναπνευστικής λειτουργίας, η οποία αποτελεί επιβαρυντικό 
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παράγοντα για την λειτουργία των πνευμόνων. Για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν, συστήνεται ο εμβολιασμός των ασθενών με κυστική ίνωση όχι 
μόνο με το αντιγριπικό εμβόλιο αλλά και με το εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκου 
[2]. 

 
1.3.2. Επίπτωση της γρίπης και της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε 

παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη. 
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό, μέσα από έρευνες και μελέτες, ότι οι ασθενείς 

με σακχαρώδη διαβήτη, εξαιτίας της δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού τους 
συστήματος εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας από 
λοιμώξεις σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό [39].  

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν επιπλοκές, να νοσηλευτούν ή ακόμα 
και να πεθάνουν από λοιμώξεις, όπως η γρίπη και ο πνευμονιόκοκκος. Ταυτόχρονα, 
οι ασθενείς με διαβήτη παράγουν ικανοποιητική αντισωματική απάντηση μετά από 
τον εμβολιασμό, επομένως ο εμβολιασμός κατά της γρίπης και του πνευμονιοκόκκου 
φαίνεται να αποτελεί μια σημαντική στρατηγική μείωσης των περιστατικών 
νοσηλείας των διαβητικών ασθενών κατά τις περιόδους της εποχικής γρίπης και της 
πιθανότητας εκδήλωσης βακτηριαιμίας [40]. 

Αναλυτικότερα, μελέτες αποδεικνύουν ότι ασθενείς με διαβήτη είναι 
περισσότερο πιθανό να νοσήσουν, να νοσηλευτούν ή να πεθάνουν από τον ιό της 
γρίπης, επομένως κρίνεται απαραίτητος ο εμβολιασμός τους με το αντιγριπικό 
εμβόλιο[39]. Επίσης, δημοσιευμένες έρευνες, υποστηρίζουν ότι, μολονότι, οι 
διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν τις ίδιες πιθανότητες να νοσήσουν από διεισδυτική 
πνευμονιοκοκκική λοίμωξη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες υψηλού κινδύνου 
νόσησης, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν βακτηριαιμία ως επιπλοκή 
της νόσου [41]. 

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, συστήνεται και σ’ αυτή την 
ευπαθή ομάδα πληθυσμού ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο από την ηλικία 
των 6 μηνών και το εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκου (PPSV23) από την ηλικία 
των 2 ετών [42]. 
 

1.3.3. Επίπτωση της γρίπης και της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε 
παιδιά και εφήβους με νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 

Τα παιδια και οι έφηβοι  με χρόνια νεφρολογικά προβλήματα, κυρίως αυτά 
στο στάδιο 3 – 5 χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, τα οποία βρίσκονται σε συντηρητική 
θεραπεία ή κάνουν αιμοκάθαρση ή έχουν μεταμοσχευθεί , έχουν αξιοσημείωτα 
μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν λοιμώδες νόσημα, εξαιτίας του 
εξασθενημένου ανοσοποιητικού τους συστήματος [43, 44]. 

Οι λοιμώξεις, οι οποίες προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, σε παιδιά και 
εφήβους με  νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί να 
επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις και επιπλοκές στη γενικότερη κλινική τους εικόνα. Οι 
λοιμώξεις σ’ αυτή την ομάδα υψηλού κινδύνου είναι η πρωταρχική αιτία 
νοσηρότητας και θνησιμότητας με αποτέλεσμα 25 θανάτους στα 1.000 περιστατικά 
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ανά έτος. Οι περισσότερες περιπτώσεις νοσηρότητας και θνησιμότητας 
παρατηρούνται σε ασθενείς άνω των 2 ετών, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
[45]. 

Η νοσοκομειακή περίθαλψη για κάποιο λοιμώδες νόσημα είναι συχνή σ’ 
αυτούς τους ασθενείς και έχει σαν συνέπεια μεγάλο ιατρικό, κοινωνικό και 
οικονομικό κόστος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η συχνότητα νοσηλείας 
κυμαίνεται σε 500 – 600 ανά 1.000 ασθενείς κάθε χρόνο, στα παιδιά με χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια για τα έτη 2001, 2005, 2006 και 2010, με το ποσοστό να 
υπολογίζεται αρκετά μεγαλύτερο σε παιδιά μικρότερα από 9 ετών, τα οποία 
βρίσκονταν στο στάδιο της περιτοναϊκής κάθαρσης [46]. 

Αρκετοί είναι οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά με χρόνιο νεφρολογικό 
νόσημα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης λοιμώξεων, όπως η γρίπη και 
η διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη. Το περιφερικό οίδημα και η δυσλειτουργία 
του ουροποιητικού συστήματος σε παιδιά και εφήβους με νεφρωσικό σύνδρομο 
συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του κινδύνου εμφάνισης λοίμωξης [43]. Επίσης, 
τόσο η αιμοκάθαρση όσο και η περιτοναϊκή κάθαρση αποτελούν επιβαρυντικό 
παράγοντα εκδήλωσης λοίμωξης και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
βακτηριαιμίας [47]. Ακόμα, εξαιρετικά επιρρεπείς στην εκδήλωση διεισδυτικής 
πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης εμφανίζονται οι ασθενείς με χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Για αυτή την ομάδα των ασθενών τα λοιμώδη νοσήματα 
αποτελούν την δεύτερη αιτία θανάτου και πρωταρχική αιτία νοσηλείας. Εξαιτίας της 
συχνής έκθεσης σε λοιμογόνους παράγοντες μέσω της διαδικασίας της 
αιμοκάθαρσης, οι ασθενείς αυτοί σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζουν λοιμώξεις του 
ουροποιητικού συστήματος, σηψαιμία και πνευμονία [22].    

Συνοψίζοντας, τα παιδιά και οι έφηβοι με χρόνια νεφρολογικά νοσήματα, που 
λαμβάνουν συντηρητική θεραπεία, κάνουν αιμοκάθαρση ή έχουν μεταμοσχευθεί, 
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης από λοιμώδη νοσήματα εξαιτίας της 
μειωμένης αντίδρασης του εξασθενημένου ανοσοποιητικού τους συστήματος σε 
παθογόνα. Οι λοιμώξεις σ’ αυτούς τους ασθενείς μπορούν να έχουν σοβαρές 
συνέπειες με επακόλουθο τις επιπλοκές και το θάνατο. Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα 
σπουδαίο μέσο για την προστασία αυτής της ομάδας από λοιμώξεις, όπως η γρίπη και 
η πνευμονιοκοκκική νόσος [46]. 
 

1.3.4. Επίπτωση της γρίπης σε παιδιά και εφήβους με νευρολογικά και 
νευρομυϊκά νοσήματα. 

Η επίπτωση της εποχικής γρίπης είναι σημαντικά υψηλή, ειδικά στα μικρά 
παιδιά και στους εφήβους με νευρολογικά και νευρομυϊκά χρόνια νοσήματα. Το 1/3 
των καταγεγραμμένων παιδιατρικών θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
την χρονική περίοδο 2004 – 2012, οφείλονται σε αναπνευστική ανεπάρκεια, επιπλοκή 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένης εποχικής γρίπης σε παιδιά με χρόνια νευρολογικά 
νοσήματα [48]. Με περισσότερη έμφαση στο φαινόμενο αυτό, το 2009 κατά την 
περίοδο της εποχικής γρίπης Η1Ν1, όταν το 43% των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων 
περιστατικών νόσησης είχε κάποια διαγνωσμένη νευρολογική ή νευρομυϊκή 
διαταραχή [49]. 
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Συγκεκριμένα, τα χρόνια νευρολογικά νοσήματα αποτελούν τον μεγαλύτερο 
επιβαρυντικό παράγοντα θανάτου από τον ιό της γρίπης και εμφάνισης επιπλοκών 
σχετιζόμενων με αυτόν, όπως η αναπνευστική ανεπάρκεια και η βακτηριδιακή 
πνευμονία [50]. Οι νευρολογικές διαταραχές μπορούν να ενισχύσουν την πιθανότητα 
εκδήλωσης επιπλοκών από τον ιό της γρίπης με διαφορετικούς μηχανισμούς. Παιδιά 
και έφηβοι με τέτοιου είδους διαταραχές είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι συχνά 
μπορεί να εμφανίζουν μειωμένη εισπνευστική και εκπνευστική μυϊκή δυνατότητα 
[51], μειωμένο μυϊκό τόνο, αισθητή δυσκολία στην κινητικότητα, μυοσκελετικές 
ανωμαλίες, οι οποίες δυσχεραίνουν την αναπνευστική λειτουργία και την ικανότητα 
διαχείρισης των εκκρίσεων, κλινική εικόνα, η οποία εύκολα περιπλέκεται από μια 
λοίμωξη, όπως η γρίπη [52]. 

Παιδιά με συγκεκριμένες νευρολογικές παθήσεις, όπως το Σύνδρομο Down, 
βρίσκονται σε αυξημένο βαθμό κινδύνου νόσησης, εξαιτίας της καρδιακής βλάβης – 
υποτονίας και της ανοσοκαταστολής τους για την υποκείμενη διαταραχή καθώς και  
σε διαταραχές, όπως το σύνδρομο Duchenne, το οποίο εκδηλώνεται με μυϊκή 
δυστροφία και επιπλέον το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε 
ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθιστούν την ομάδα αυτή του πληθυσμού ευάλωτη 
σε λοιμώξεις [53]. Τα παιδιά και οι έφηβοι με νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα 
αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών, τα οποία παρουσιάζουν επιπλοκές 
από την λοίμωξη με τον ιό της γρίπης και το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιατρικών 
θανάτων από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη [54]. 

Στον γενικό παιδιατρικό πληθυσμό η επίπτωση της γρίπης και των λοιμώξεων 
του αναπνευστικού, όπως η διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη, είναι 
μεγαλύτερη στα μικρά παιδιά, όπως ανάλογα μεγάλη παρουσιάζεται σε μεγαλύτερα 
παιδιά και εφήβους με νευρολογικά νοσήματα, με άμεσο επακόλουθο την 
νοσηλευτική περίθαλψη και την αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας [55]. 
Επιπροσθέτως, εκτός από το αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και θνησιμότητας από 
γρίπη, τα παιδιά και οι έφηβοι  με νευρολογικές διαταραχές βρίσκονται σε αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης νευρολογικών επιπλοκών όταν νοσήσουν από τον ιό της γρίπης, 
όπως κρίσεις, εγκεφαλοπάθεια – σχετιζόμενη με την γρίπη, μεταλοιμώδη 
εγκεφαλοπάθεια και εγκεφαλική παράλυση [56]. Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά 
με νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης της επιληψίας, 
παρουσιάσουν αυξημένα περιστατικά επιληπτικών κρίσεων, εξαιτίας του υψηλού 
πυρετού, από τον οποίο συνοδεύονται τέτοιου είδους λοιμώξεις [57]. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
συστήνει τον αντιγριπικό εμβολιασμό όλων των παιδιών άνω των 6 μηνών και όλων 
των εφήβων με χρόνια προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών με 
νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα, όπως νευροαναπτυξιακές διαταραχές και  
εγκεφαλική παράλυση [58]. 
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2. Μεθοδολογία / Πληθυσμός και Μέθοδοι  

2.1.  Πληθυσμός μελέτης  
Ο πληθυσμός της μελέτης είναι παιδιά και έφηβοι, που εξετάστηκαν στα 

πλαίσια των τακτικών παιδιατρικών ιατρείων χρόνιων παθήσεων του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου από τον Ιούνιο έως και τον 
Δεκέμβριο του έτους 2017.  

Στα παιδιά και εφήβους με χρόνιο βρογχικό άσθμα, συμπεριλάβαμε ηλικίες 
μεγαλύτερες από 4 ετών με τουλάχιστον ένα πρόσφατο σπιρομετρικό έλεγχο με 
ικανοποιητική συνεργασία και κατά τον οποίο μετά την βρογχοδιαστολή 
παρατηρήθηκε αύξηση της FEV1  ≥  10 – 12% ή της PEF ≥ 10 – 12 % ή της FEF 25 – 

50  –  75 

Για την κυστική ίνωση, από τα 12 παιδιά – εφήβους, που παρακολουθούνται 
στο ιατρείο κυστικής ίνωσης συλλέξαμε στοιχεία για τα 9 (75%) με διαγνωσμένη 
κυστική ίνωση. 

 ≥ 25%. 

Όσον αφορά την ομάδα των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, 
συμπεριλήφθησαν 70  διαγνωσμένα παιδιά, τα οποία εξετάστηκαν στα πλαίσια του 
τακτικού εξωτερικού παιδοδιαβητολογικού ιατρείου του ΠαΓΝΗ κατά την χρονική 
περίοδο Ιουνίου – Δεκέμβριου 2017. 

Στην ομάδα των παιδιών – εφήβων με νεφρολογικό νόσημα, από τα 31 
συνολικά χρόνια νεφρολογικά περιστατικά, τα οποία παρακολουθούνται στα πλαίσια 
του τακτικού παιδονεφρολογικού ιατρείου, στην παρούσα μελέτη καταφέραμε να 
συλλέξουμε δεδομένα για τα 12 (40%). Συγκεκριμένα, συμπεριλάβαμε 6 
συμμετέχοντες με νεφρωσικό σύνδρομο, 1 με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια σταδίου 
ΙΙ, 2 με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια σταδίου ΙΙΙ, 2 με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση και 1 άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό περιστατικό. 

Τέλος, στην ομάδα των χρόνιων νευρολογικών περιστατικών, συλλέξαμε 
δεδομένα από 13 παιδιά – εφήβους, τα οποία εισήχθησαν για νοσηλεία ή για 
χορήγηση θεραπευτικής αγωγής στην παιδιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ κατά την 
χρονική περίοδο Ιουνίου – Δεκέμβριου 2017. Αναλυτικότερα, στην ομάδα αυτή 
συμπεριλάβαμε, 2 με σ. West, 1 με Λευκοεγκεφαλοπάθεια, 1 με σύνδρομο Duchenne, 
2 με εγκεφαλική παράλυση, 1 με Πολλαπλή Σκλήρυνση, 1 με γενικευμένη ιδιοπαθή 
επιληψία, 1 με αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα και 4 με Νοητική Υστέρηση – σύνδρομο 
Down.

 

  

2.2. Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης  
Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2017, 

το οποίο διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών της Ελλάδας, 
προσδιορίσαμε την συνιστώμενη εμβολιαστική κάλυψη ως εξής: σε ηλικία 12 μηνών 
κάθε παιδί συνιστάται να έχει κάνει 3 δόσεις DTaP, 4 δόσεις IPV, 3 δόσεις Hib, 2 ή 3 
δόσεις HBV, 1 ή 2 δόσεις HAV, 1 δόση MenC και 3 ή 4 δόσεις PCV. Σε ηλικία 24 
μηνών: 4 δόσεις DTaP, 4 δόσεις IPV, 4 δόσεις Hib, 1 δόση MMR, 1 δόση VAR, 3 
δόσεις HBV, 2 δόσεις HAV, 1 δόση MenC και 4 δόσεις PCV. Σε ηλικία 6 ετών: 5 
δόσεις DTaP, 4 δόσεις IPV, 4 δόσεις Hib, 2 δόσεις MMR, 2 δόσεις VAR, 3 δόσεις 
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HBV, 2 δόσεις HAV, 1 δόση MenC, 4 δόσεις PCV και 1 δόση PPSV23 για τα παιδιά 
με χρόνια προβλήματα υγείας. Σε ηλικία >11 ετών: 6 δόσεις DTaP/Tdap, 4 δόσεις 
IPV, 4 δόσεις Hib, 2 δόσεις MMR, 2 δόσεις VAR, 3 δόσεις HBV, 2 δόσεις HAV, 1 
δόση MenC, 2 δόσεις MenACWY, 5 δόσεις PCV και 2 δόσεις PPSV23 για τα παιδιά 
με χρόνια προβλήματα υγείας. Καθώς και 2 δόσεις INFLV σε ηλικία > 6 μηνών και 1 
επαναληπτική δόση ετησίως σε παιδιά με χρόνιο νόσημα. (Πίνακας 1) 
Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδο μένα για την εμβολιαστική τους κάλυψη, όπως  
αναφέρονται στο ατομικό βιβλιάριο των εμβολίων τους, η ημερομηνία γέννησης, 
καθώς και το χρόνιο νόσημα από το οποίο πάσχουν, η ημερομηνία διάγνωσης, το 
φύλο τους, η εθνικότητα και ο τόπος διαμονής τους.  

Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να αναφερθούν ορισμένοι περιορισμοί, οι 
οποίοι συνυπολογίστηκαν στην στατιστική ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να 
καταγραφεί η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών – εφήβων με χρόνιο νόσημα της 
παρούσας μελέτης. Αρχικά, λάβαμε υπόψη ότι το εμβόλιο της ανεμευλογιάς ξεκίνησε 
να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα το 2004, το PCV το 2000, το εμβόλιο της MenC το 
2000 και το εμβόλιο της MenACWY (MCV4) το έτος 2012. Ακόμα, λάβαμε υπόψη 
ότι το εμβόλιο INFLV χορηγείται σε παιδιά μεγαλύτερα των 6 μηνών και ότι το 
PPSV23 χορηγείται σε παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών, όταν αυτά έχουν διαγνωσθεί 
με κάποιο χρόνιο νόσημα. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι τα παιδιά, τα οποία έχουν 
λάβει 1 έως 2 δόσεις PCV μετά το πρώτο έτος της ζωής τους θεωρούνται άνοσα για 
τον πνευμονιόκοκκο, υπολογίσαμε το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης PCV 7 ή 10 ή 
13 ≥ 1 δόσεις σε παιδιά > 1ος

Τα δεδομένα θα παρουσιαστούν σε πίνακες καθώς και σε γραφήματα και θα 
πραγματοποιηθεί σύγκριση των δεδομένων, συγκρίνοντας το χρόνιο νόσημα και τις 
ελλείψεις στα εμβόλια σύμφωνα με τα απαιτούμενα για την ηλικιακή ομάδα και την 
αυξημένη επικινδυνότητα, που παρουσιάζει κάθε παιδί με συγκεκριμένο χρόνιο 
πρόβλημα υγείας για κάποια λοίμωξη, η οποία προλαμβάνεται με εμβόλιο. 

 έτους με χρόνιο πρόβλημα υγείας. Επίσης, προκειμένου 
να εξάγουμε σωστά στατιστικά αποτελέσματα συνυπολογίσαμε στην ανάλυση των 
δεδομένων και την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου στα παιδιά – εφήβους της 
μελέτης. 

Αρχικά έγινε περιγραφική ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των 
συμμετεχόντων. Αναλύθηκαν και υπολογίστηκαν τα ποσοστά στις ακόλουθες ομάδες, 
ανάλογα με το φύλο (αγόρια – κορίτσια), ανάλογα με το χρόνιο νόσημα 5 υποομάδες: 
χρόνιο βρογχικό άσθμα – κυστική ίνωση – σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι – χρόνια 
νευρολογικά περιστατικά και χρόνια νεφρολογικά περιστατικά.  Για όλες τις 
κατηγορικές μεταβλητές υπολογίστηκαν οι απόλυτες και  σχετικές συχνότητες 
(Ν(%)) ενώ για την ηλικία που ήταν συνεχής υπολογίστηκε η μέση τιμή και η τυπική 
απόκλιση (mean(sd)). Η ηλικία στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε ως κατηγορική με 3 
κατηγορίες (<6 , 6-11 και >11 ετών), προκειμένου να παρατηρηθεί αν τα ποσοστά 
εμβολιαστική κάλυψης, σύμφωνα με το Ε.Π.Ε. της χώρας μας μεταβάλλονται 
ανάλογα με την ηλικία και θέσαμε τρείς κατηγορίες ηλικιακού διαχωρισμού. 
Θεωρήσαμε, λοιπόν, ότι ερευνητικό ενδιαφέρον θα είχε να παρατηρήσουμε αν 
αλλάζει το ποσοστό ικανοποιητικής εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών με χρόνια 
προβλήματα υγείας στην Κρήτη στις έξης ηλικίες: στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 



Vaccines and Prevention of Infectious Diseases in Childhood and Adolescence 
Faculty of Medicine – University of Crete 

 

16 

στα παιδιά σχολικής ηλικίας και στα παιδιά από την έναρξη έως την ολοκλήρωση της 
εφηβικής ηλικίας και την ενηλικίωση τους. 

Όσον αφορά την εθνικότητα ο πληθυσμός της μελέτης κατηγοριοποιήθηκε σε 
δύο ομάδες. Ως Έλληνες, χαρακτηρίσαμε τα παιδιά – εφήβους Ελληνικής καταγωγής, 
τα οποία διαμένουν στην Κρήτη και ως άλλης καταγωγής, δηλαδή αλλοδαπούς τα 
παιδιά – εφήβους από ξένες χώρες, τα οποία διαμένουν στην Κρήτη. Ακόμα, 
κατηγοριοποιήσαμε ανά τόπο διαμονής τον πληθυσμό της παρούσας μελέτης και έτσι 
προέκυψαν 4 υποκατηγορίες: Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά, προκειμένου να 
υπολογιστεί αν η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών – εφήβων με χρόνιο πρόβλημα 
υγείας, για όλα τα εμβόλια που συστήνονται στο Ε.Π.Ε., παρουσιάζει διαφορές 
συσχετιζόμενες με τον τόπο διαμονής τους.  

Τέλος, παρατηρήθηκαν και μελετήθηκαν τυχόν διαφορές στην εμβολιαστική 
κάλυψη, συγκεκριμένα για τα εμβόλια του πνευμονιοκόκκου PCV και PPSV23, τα 
οποία σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της χώρας μας συστήνονται 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή παιδιά και εφήβους με χρόνιο βρογχικό άσθμα, 
κυστική ίνωση, σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, νεφρωσικό σύνδρομο και χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια.   

Παράλληλα, συγκρίθηκαν τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για τα παιδιά – 
εφήβους με χρόνια προβλήματα υγείας, της παρούσας μελέτης, όσον αφορά το 
αντιγριπικό εμβόλιο για την χρονική περίοδο της εποχικής γρίπης 2016 – 7 και για 
την τριετία 2014 – 2017, καθώς, σύμφωνα με το Ελληνικό Ε.Π.Ε. αποτελεί 
συνιστώμενο εμβόλιο σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως παιδιά με χρόνιο 
βρογχικό άσθμα, κυστική ίνωση, σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, νεφρωσικό σύνδρομο, 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και νευρολογικά – νευρομυϊκά νοσήματα.   

Τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα αναλύθηκαν περιγραφικά και  
παρουσιάζονται στην συνέχεια σε διαγραμματική μορφή, ως πίνακες ή γραφήματα.   

Ακόμα, προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν διαφορές στην συχνότητα της 
εμβολιαστικής κάλυψης ανάλογα με διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
εφαρμόστηκε ο έλεγχος Pearson’s, χ2

Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο Stata 13 ενώ 
το όριο στατιστικής σημαντικότητας για όλους τους ελέγχους ορίστηκε στο 5%. 

. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνταν τα 
κριτήρια εφαρμογής του, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Fisher’s exact.   

 
 
3. Αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης 
3.1. Δημογραφικά στοιχεία στατιστικής ανάλυσης  
Συνολικά 305 παιδιά συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη. Από αυτά τα 190 

(62.3%) ήταν αγόρια και τα 115 (37.7%) ήταν κορίτσια με την πλειονότητα 93.4% να 
είναι ελληνικής καταγωγής. H μέση ηλικία τους ήταν 9.8 (±4) έτη και το 18% ήταν 
προσχολικής ηλικίας <6 ετών, το 48% ήταν παιδιά σχολικής ηλικίας 6-11 ετών, ενώ 
το 34% ήταν έφηβοι άνω των 11 ετών. Ο πληθυσμός προέρχεται κυρίως από το 
Ηράκλειο Κρήτης 75.4% και σε μικρότερο ποσοστό από άλλες περιοχές της Κρήτης, 
συγκεκριμένα 8.9% από Ρέθυμνο ή Χανιά, 3% από Ιεράπετρα  και 2% από Άγιο 
Νικόλαο ή Σητεία.  Το πιο συχνό νόσημα ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν το 
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άσθμα 65.6%, ενώ ακολουθούν ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ Ι) με 23.3%, οι 
νευρολογικές παθήσεις με 4.3%, οι νεφρολογικές με 3.9% και η κυστική ίνωση με 
3%. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.  

 
3.2. Βασικός εμβολιασμός παιδιών και εφήβων με χρόνιο νόσημα  
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των συμμετεχόντων στην 

παρούσα μελέτη παιδιών με χρόνιο νόσημα, τα οποία έχουν κάνει τις απαιτούμενες 
για την ηλικία τους, δόσεις των βασικών εμβολίων του σχεδιαγράμματος 
εμβολιασμού παιδιών και εφήβων, όπως αυτές συστήνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμού της χώρας μας. Παρατηρούμε υψηλά ποσοστά κάλυψης για τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό. Συγκεκριμένα, η κάλυψη για το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β, 
της Πολιομυελίτιδας και του Μηνιγγιτιδόκοκκου (MenC) υπολογίστηκε 98%, της 
Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας (MMR) 93%,  του αιμόφιλου της ινφλουέντζας β 
(Hib) 92%, της ανεμευλογιάς (VAR) 88%, της Ηπατίτιδας Α 85%, της Διφθερίτιδας, 
Τετάνου, Κοκκύτη (DTaP / Tdap) 73% και του Πνευμονιοκόκκου (PCV7 ή 10 ή 13) 
64%, ενώ η κάλυψη για το εμβόλιο MCV4 στους εφήβους είναι 59%. Όμως, το 
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης κατά του πνευμονιόκοκκου φαίνεται να αυξάνεται 
όταν υπολογίσαμε PCV 7 ή 10 ή 13 ≥ 1 δόσεις σε παιδιά ηλικίας άνω του 1ος

 

 έτους με 
χρόνιο πρόβλημα υγείας, στο 93%. 

3.2.1. Βασικός εμβολιασμός παιδιών και εφήβων με χρόνιο βρογχικό 
άσθμα 

Συχνότερα, επαρκώς εμβολιασμένα με το εμβόλιο DTaP/ Tdap παρατηρήσαμε 
να είναι τα παιδιά με χρόνιο βρογχικό άσθμα 83% (p<0.001), για το εμβόλιο της 
πολιομυελίτιδας (IPV) 99% (p=0.022), ομοίως και για το εμβόλιο κατά του 
αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β 94,5% (p=0.07), όπου το όριο στατιστικής 
σημαντικότητας είναι μικρότερο ή ίσο με 0.05, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 
εμβολιαστική κάλυψη για το συγκεκριμένο εμβόλιο, στο οποίο αναφέρεται 
συσχετίζεται ανάλογα το χρόνιο νόσημα. Επίσης, για το εμβόλιο της ιλαράς – 
ερυθράς – παρωτίτιδας (MMR) παρατηρούνται μεγαλύτερα επίπεδα εμβολιαστικής 
κάλυψης στα παιδιά με άσθμα 96%. Ομοίως, για το εμβόλιο της ανεμευλογιάς 
παρατηρείται ποσοστό πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης (91%). Για το εμβόλιο της 
Ηπατίτιδας Β (HBV) σε ποσοστό 99.5% είναι επαρκώς εμβολιασμένα, καθώς και για 
την Ηπατίτιδα Α 92%. Για το συζευγμένο εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου το ποσοστό 
κάλυψης υπολογίστηκε στο 75.8%, ενώ φάνηκε ότι τουλάχιστον 1 δόση σε ηλικία 
άνω του ενός έτους είχε λάβει το 87.1% των παιδιών με χρόνιο βρογχικό άσθμα. 
Όσον αφορά τα εμβόλια του μηνιγγιτιδόκοκκου, για το εμβόλιο MenC παρατηρήσαμε 
επαρκή εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά με άσθμα σε ποσοστό 99.5%. Αντίθετα, οι 
απαιτούμενες δόσεις σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα και το Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών στην χώρα μας για το εμβόλιο MCV4 παρατηρείται ότι χορηγούνται 
λιγότερο συχνά στα παιδιά με το συγκεκριμένο χρόνιο νόσημα 45.7% (Πίνακας 4). 
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3.2.2. Βασικός εμβολιασμός παιδιών και εφήβων με κυστική ίνωση 
Στα παιδιά με κυστική ίνωση, τα οποία αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη, 

(Πίνακας 4), καταγράφηκε εμβολιαστική κάλυψη σε ποσοστό 56% για το εμβόλιο 
DTaP/Tdap, για το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας IPV 100% (p=0.022), για το εμβόλιο 
κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β 77,8%, για το εμβόλιο της ιλαράς – 
ερυθράς – παρωτίτιδας (MMR) όπως και για το εμβόλιο της ανεμευλογιάς 100%. 
Σχετικά μικρότερο παρατηρήθηκε το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιά 
αυτά για το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Β 78% (p =0.012) και για το εμβόλιο κατά 
της Ηπατίτιδας Α 56% (p<0.001). Τις συνιστώμενες δόσεις ανάλογα την ηλικία, 
σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού παιδιών και εφήβων, είχε λάβει το 
42.9%, ενώ άνοσα για το πνευμονιόκοκκο, έχοντας λάβει τουλάχιστον 1 δόση PCV 7 
ή 10 ή 13 άνω του ενός έτους ήταν το 77.8% των παιδιών με κυστική ίνωση. Για το 
εμβόλιο MenC παρατηρήσαμε επαρκή εμβολιαστική κάλυψη στα παιδιά με κυστική 
ίνωση, η οποία αγγίζει το ποσοστό του 100% (p<0.001), ενώ για το εμβόλιο MCV4 οι 
έφηβοι με κυστική ίνωση έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 25%. 
 

3.2.3. Βασικός εμβολιασμός παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη  
Λιγότερο συχνά επαρκώς εμβολιασμένα με το εμβόλιο DTaP/Tdap 

παρατηρήσαμε να είναι τα παιδιά με ΣΔ Ι 56%, ενώ για το εμβόλιο της 
πολιομυελίτιδας (IPV) και για το εμβόλιο κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β 
φάνηκε να έχουν ικανοποιητικό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 97% και 91,4%, 
αντίστοιχα. Επίσης, για το εμβόλιο της ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας (MMR) και για 
το εμβόλιο της ανεμευλογιάς (VAR) παρατηρούνται ικανοποιητικά επίπεδα εμβολιαστικής 
κάλυψης στα παιδιά αυτά, 93% (p=0.022) και 86% (p=0.04), αντίστοιχα. Ακόμα, για 
την Ηπατίτιδα Β (HBV) το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιά με ΣΔ Ι 
υπολογίστηκε 97% (p=0.012) και για την Ηπατίτιδα Α 74% (p<0.001). Για το 
εμβόλιο PCV η εμβολιαστική κάλυψη ήταν σε ποσοστό 36.5%, ποσοστό, το οποίο 
όμως παρατηρήθηκε να αυξάνεται όταν υπολογίστηκε τουλάχιστον 1 δόση PCV σε 
παιδιά μεγαλύτερα του έτους (87.1%). Όσον αφορά τα εμβόλια του 
μηνιγγιτιδόκοκκου, για το εμβόλιο MenC το ποσοστό αγγίζει το 100% (p<0.001), ενώ 
για το εμβόλιο MCV4 οι έφηβοι  με ΣΔ Ι είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό μόλις 
34.3%. Τα παραπάνω ποσοστά παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

 
3.2.4. Βασικός εμβολιασμός παιδιών και εφήβων με νεφρωσικό σύνδρομο ή 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
Συγκρίνοντας, τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για τα βασικά εμβόλια του 

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού ανά χρόνιο νόσημα (Πίνακας 4), στα παιδιά με 
νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια παρατηρήσαμε ποσοστό 
εμβολιαστικής κάλυψης για το εμβόλιο DTaP/ Tdap 42% (p<0.001), για το εμβόλιο 
της πολιομυελίτιδας (IPV) ικανοποιητικό ποσοστό 92% (p=0.022) και για το εμβόλιο 
κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β υπολογίστηκε σε ποσοστό 83,3% 
(p=0.07). Για το εμβόλιο της ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας (MMR) παρατηρούνται 
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επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης 75%, με παρόμοιο το ποσοστό για το εμβόλιο κατά 
της ανεμευλογιάς 73%. Για την Ηπατίτιδα Β (HBV) τα παιδιά με το  συγκεκριμένο 
χρόνιο νόσημα είχαν εμβολιαστική κάλυψη 100% (p=0.012), ενώ το ποσοστό για το 
εμβόλιο κατά του ιού της Ηπατίτιδας Α δεν ξεπερνούσε το 75% (p<0.001). Σ’ αυτή 
την ομάδα χρόνιου νοσήματος, PCV είχαν λάβει 33.3% των παιδιών και τουλάχιστον 
1 δόση σε ηλικία άνω του ενός έτους το 83.3%. Τέλος, για το εμβόλιο MenC 92% 
των παιδιών με νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ήταν 
εμβολιασμένα με την απαιτούμενη δόση του συζευγμένου εμβολίου κατά του 
μηνιγγιτιδόκοκκου C, σύμφωνα με το ΕΠΕ 2017, και το 42.9% των εφήβων άνω των 
11 ετών είχε εμβολιαστεί με μία δόση του εμβολίου MCV4.   

 
3.2.5. Βασικός εμβολιασμός παιδιών και εφήβων με νευρολογικό ή 

νευρομυϊκό νόσημα 
Στα παιδιά με νευρολογικό ή νευρομυϊκό νόσημα, τα οποία αναλύθηκαν στην 

παρούσα μελέτη, (Πίνακας 4), καταγράφηκε εμβολιαστική κάλυψη σε ποσοστό 62% 
(p<0.001) για το εμβόλιο DTaP/Tdap, για το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας IPV 85%, 
(p=0.022) και για το εμβόλιο κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β 84,6%. 
Για το εμβόλιο της ιλαράς – ερυθράς – παρωτίτιδας (MMR) όπως και για το εμβόλιο 
της ανεμευλογιάς, 61,5% και 66,7%, αντίστοιχα. Σχετικά μεγαλύτερο παρατηρήθηκε 
το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιά αυτά για το εμβόλιο κατά της 
Ηπατίτιδας Β 100% (p=0.012), ενώ για το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Α έφτασε 
μόλις στο 69% (p<0.001). Με το συζευγμένο εμβόλιο είχε εμβολιαστεί το 46.2% και 
τουλάχιστον 1 δόση άνω του ενός έτους είχαν λάβει όλα τα παιδιά με νευρολογικό ή 
νευρομυϊκό νόσημα.  Για το εμβόλιο MenC παρατηρήσαμε μικρότερο ποσοστό 
επαρκούς ανοσοποίησης στα παιδιά με νευρολογικές παθήσεις 77% (p<0.001), ενώ 
για το εμβόλιο MCV4 οι έφηβοι της ίδιας ομάδας έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό 
75%. 

 
3.3. Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών και εφήβων με χρόνιο νόσημα για το 

εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου   
Σε χαμηλότερα ποσοστά βρίσκεται η κάλυψη για τα εμβόλια που συστήνονται 

στις ομάδες υψηλού κινδύνου, οι οποίες μελετήθηκαν στην παρούσα ανάλυση. Όσον 
αφορά, λοιπόν την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και εφήβων με χρόνιο νόσημα 
για το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο συστήνεται στο χρόνιο βρογχικό 
άσθμα, κυστική ίνωση, ΣΔ Ι και νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. 
Συγκεκριμένα, για το PPSV 23 στο 4%. Τουλάχιστον μια δόση PCV 13 μετά τη 
διάγνωση είχε κάνει μόνο το 12%.  Ωστόσο, όταν θεωρήσαμε άνοσα για τον 
πνευμονιόκοκκο τα παιδιά με μία τουλάχιστον καταγεγραμμένη δόση PCV 7 ή 10 ή 
13 σε ηλικία άνω του ενός έτους το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης κατά του 
πνευμονιόκοκκου ήταν 93.1%, στο σύνολο των παιδιών με χρόνιο πρόβλημα υγείας. 
(Πίνακας 3). 

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα 4, παρατηρούμε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη 
για το εμβόλιο PCV και το PPSV23 στα παιδιά, τα οποία συστήνεται με το Εθνικό 
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Πρόγραμμα Εμβολιασμών, καθώς αυτά ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου νόσησης 
με σοβαρή διεισδυτική πνευμονιοκοκκική λοίμωξη, λόγω του χρόνιου νοσήματος 
τους. Έτσι, λοιπόν, για το εμβόλιο PCV φαίνεται να είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό 
επαρκώς εμβολιασμένα τα παιδιά με άσθμα 76% και σε μικρότερο ποσοστό τα παιδιά 
με ΣΔ Ι 37%, με νεφρολογικό νόσημα 33% και με κυστική ίνωση 43%. Ταυτόχρονα 
παρατηρήθηκε το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης για το συζευγμένο 
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο να συσχετίζεται ανάλογα το χρόνιο νόσημα (p<0.001). 
Επίσης, σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό έχουν τουλάχιστον 1 καταγεγραμμένη δόση 
PCV άνω του ενός έτους τα παιδιά με άσθμα σε ποσοστό 96%, με κυστική ίνωση 
77.8%, με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι 87.1%, με χρόνιες νεφρολογικές παθήσεις 
83.3% και με νευρολογικές διαταραχές 100% και ταυτόχρονα η εμβολιαστική 
κάλυψη συσχετίστηκε ανάλογα το είδος του χρόνιου νοσήματος (p=0.012).  Για το 
εμβόλιο PPSV23 παρατηρούμε πιο συχνά να είναι εμβολιασμένα με τις συνιστώμενες 
δόσεις τα παιδιά με κυστική ίνωση και ΣΔ Ι 11% και λιγότερο συχνά τα παιδιά με 
νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 8%, ενώ κανένα από τα παιδιά 
της μελέτης με χρόνιο βρογχικό άσθμα δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Στο γράφημα 4, 
παρουσιάζεται σχηματικά η σύγκριση της εμβολιαστικής κάλυψης για το PCV και το 
PPSV23 ανά χρόνιο νόσημα, όπου παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιαστικής 
κάλυψης για το PCV σε σύγκριση με το PPSV23 και στις τέσσερις ομάδες υψηλού 
κινδύνου.  

 
3.4. Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών και εφήβων με χρόνιο νόσημα για το 

εμβόλιο κατά του ιού της γρίπης 
Επίσης, για το εμβόλιο κατά του ιού της εποχικής γρίπης και το ποσοστό 

εμβολιαστικής κάλυψης ανά χρόνιο νόσημα, παρατηρείται εξαιρετικά χαμηλό για την 
προηγούμενη χρονική περίοδο της εποχικής γρίπης 2016 – 17, για όλες τις ομάδες 
υψηλού κινδύνου της μελέτης. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού 
παιδιών και εφήβων 2017, ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου και επομένως έχουν 
σύσταση για το εμβόλιο της εποχικής γρίπης, τα παιδιά και οι έφηβοι με άσθμα, 
κυστική ίνωση, με ΣΔ Ι, με νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και 
με νευρολογικό ή νευρομυϊκό νόσημα. Την προηγούμενη χρονική περίοδο της 
εποχικής γρίπης 2016 – 2017, εμβολιάστηκαν για τη γρίπη το 21% των παιδιών και 
εφήβων με χρόνιο νόσημα, ενώ μόλις το 5% έχει τριετή εμβολιαστική κάλυψη 
γρίπης, υπολογίζοντας τις τρείς αμέσως προηγούμενες χρονικές περιόδους εποχικής 
γρίπης: 2014 – 15, 2015 – 16 και 2016 – 17 (Πίνακας 3). 

Τέλος, στο Γράφημα 5, παραθέτουμε σχηματικά τα ποσοστά εμβολιαστικής 
κάλυψης για το εμβόλιο της γρίπης, το οποίο χορηγήθηκε κατά την προηγούμενη 
χρονική περίοδο της εποχικής γρίπης 2016 – 17 και την τριετία 2014 – 2017 με το 
αντίστοιχο χρόνιο νόσημα των παιδιών και εφήβων της παρούσας μελέτης. 
Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε ότι παρατηρούνται αξιοσημείωτα χαμηλά ποσοστά 
ανοσοποίησης με το συγκεκριμένο εμβόλιο και για τα πέντε χρόνια νοσήματα, τα 
οποία συμπεριλάβαμε στην παρούσα ανάλυση. Για την χρονική περίοδο εποχικής 
γρίπης 2016 – 17 οι συμμετέχοντες με χρόνιο βρογχικό άσθμα βρέθηκαν 
εμβολιασμένοι σε ποσοστό 20%, με ΣΔ Ι 21,4%, με κυστική ίνωση και νεφρωσικό 
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σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 33,3% και με νευρολογικό ή νευρομυϊκό 
νόσημα 15,4% (p=0.619), καθώς δεν βρέθηκε να συσχετίζεται το ποσοστό της 
εμβολιαστικής κάλυψης για το συγκεκριμένο εμβόλιο ανάλογα το είδος του χρόνιου 
προβλήματος υγείας. Επίσης, τα ποσοστά εμβολιασμού κατά της γρίπης την 
προηγούμενη τριετία παρατηρήθηκε να είναι ακόμα χαμηλότερα. Έλαβαν το εμβόλιο 
και τις τρείς προηγούμενες χρονιές παιδιά και έφηβοι με χρόνιο βρογχικό άσθμα σε 
ποσοστό 4,5%, με ΣΔ Ι 4,3%, με κυστική ίνωση 11%, με νεφρωσικό σύνδρομο ή 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 2,3% και με νευρολογικό ή νευρομυϊκό νόσημα 7,7% 
(p=0.441). 

 
3.5. Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών και εφήβων με χρόνια προβλήματα 

υγείας στην Κρήτη ανάλογα με το φύλο, την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής 
Οι συγκρίσεις, οι οποίες έγιναν με βάση το φύλο των συμμετεχόντων 

αποκάλυψαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της εμβολιαστικής 
κάλυψης ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια (Γράφημα 1).  

Σε σχέση με την εθνική καταγωγή των συμμετεχόντων, δεν παρατηρήθηκαν 
σημαντικές διαφορές στην εμβολιαστική κάλυψη μεταξύ Ελλήνων και Αλλοδαπών 
(Γράφημα 2). 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι συγκρίσεις που έγιναν με βάση τον τόπο 
διαμονής. Υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης παρατηρούνται για τα βασικά 
εμβόλια με το νομό Λασιθίου να φτάνει το 100% για τα εμβόλια IPV, Hib, MMR, 
VAR, HBV. Όμως, παρατηρούνται και ορισμένες διαφορές. Φαίνεται ότι, 
περισσότερο συχνά πλήρως εμβολιασμένα με το εμβόλιο MenC είναι τα παιδιά, τα 
οποία διαμένουν στο Λασίθι 100% και στο Ηράκλειο 99% και λιγότερο συχνά τα 
παιδιά που διαμένουν στο Ρέθυμνο 91% και στα Χανιά 96%. Συχνότερα επαρκώς 
εμβολιασμένα με το εμβόλιο MCV4 διαπιστώνεται να είναι τα παιδιά που διαμένουν 
στο Ηράκλειο 43% και στο Ρέθυμνο 66.7%, ενώ κανένα παιδί από Λασίθι ή Χανιά 
δεν είχε εμβολιαστεί. Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν και αναφορικά με το 
PPSV 23. Τα παιδιά που διαμένουν στο Λασίθι είναι επαρκώς εμβολιασμένα 20% σε 
σχέση με τα παιδιά που διαμένουν στο Ηράκλειο 2%, στο Ρέθυμνο 7% και στα Χανιά 
7% (p=0.003), καταλήγοντας στην παρατήρηση ότι η εμβολιαστική κάλυψη για το 
PPSV23 παρουσιάζει συσχέτιση ανάλογα τον τόπο διαμονής. Τέλος, όσον αφορά το 
εμβόλιο της γρίπης, τη προηγούμενη χρονική περίοδο εμβολιασμού κατά της 
εποχιακής γρίπης 2016 – 2017, συχνότερα εμβολιασμένα είναι τα παιδιά που 
διαμένουν στο Λασίθι 47% και στα Χανιά 37% σε σύγκριση με τα παιδιά που 
διαμένουν και στο Ηράκλειο 18% και στο Ρέθυμνο 19% (p=0.012). 

 
3.6. Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών και εφήβων με χρόνια προβλήματα 

υγείας στην Κρήτη ανάλογα με την ηλικία 
Όπως παρατηρήσαμε από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων για την 

εμβολιαστική κάλυψη των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης μελέτης, η ηλικία 
φαίνεται να συσχετίζεται με τον βαθμό στον οποίο τα παιδιά έχουν ολοκληρώσει 
κάποια εμβόλια (Πίνακας 6). Γενικά, τα παιδιά άνω των 11 ετών είναι λιγότερο συχνά 
πλήρως εμβολιασμένα. Συγκεκριμένα το εμβόλιο DTaP/Tdap είναι συχνότερα 
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ολοκληρωμένο σε παιδιά κάτω των 6  ετών 96% και σε παιδιά 6 – 11 90%, ενώ το 
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης σε ηλικίες 11  ετών και άνω είναι σημαντικά 
χαμηλότερο 37% (p<0.001). Φαίνεται, λοιπόν, πως η επαναληπτική δόση που πρέπει 
να γίνει μετά τα 11 συχνά παραλείπεται ή καθυστερεί να γίνει. Το ίδιο συμβαίνει και 
για τον εμβολιασμό κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας τύπου β, όπου 
παρατηρούνται μειωμένα ποσοστά κάλυψης σε παιδιά άνω των 11 ετών 84%, έναντι 
96% σε ηλικίες άνω των 6 ετών και 97% σε ηλικίες 6 – 11 ετών, (p<0.001).  

Αντίστοιχα, ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη για την Ηπατίτιδα Α έχουν 
το 82% των παιδιών <6 ετών, το 92% των παιδιών 6 – 11 ετών και το 77% των 
παιδιών άνω των 11 (p=0.002). Παρόμοια ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 
παρατηρούνται και για το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β, σε παιδιά <6 ετών το ποσοστό 
αγγίζει το 100%, στα παιδιά 6 – 11 ετών το 99,3% και στα παιδιά άνω των 11 ετών 
υπολογίζεται στο 96,1%. Αρκετά υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 
παρατηρούνται για το εμβόλιο κατά της ανεμευλογιάς και για το MMR και στις τρείς 
ηλικιακές ομάδες, οι οποίες αναλύθηκαν. Αναλυτικά, για το εμβόλιο της 
ανεμευλογιάς έχουν γίνει και οι δύο απαιτούμενες δόσεις στο 91,1% των παιδιών 
ηλικίας  <6 ετών, στο 86,9% των παιδιών 6 – 11 ετών και στο 88,3% των παιδιών 
άνω των 11 ετών και 92,2% - 91,7% και 95,1% αντίστοιχα για το εμβόλιο MMR.  

Επιπλέον για τον εμβολιασμό κατά του πνευμονιοκόκκου PCV, εξαιρετικά 
χαμηλή είναι η κάλυψη στους εφήβους, η οποία υπολογίστηκε μόλις 2% ενώ στις 
μικρότερες ηλικίες τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά 93% και 91% (p<0.001). Και εδώ 
λοιπόν φαίνεται ότι η τελευταία δόση συχνά παραλείπεται ή καθυστερεί να 
χορηγηθεί. Ενώ, όταν θεωρήσαμε άνοσα για τον πνευμονιόκοκκο τα παιδιά με 1 
τουλάχιστον δόση PCV σε ηλικία άνω του ενός έτους, το ποσοστό εμβολιαστικής 
κάλυψης για το πνευμονιόκοκκο διαμορφώθηκε ως εξής: 100% στα παιδιά μικρότερα 
των 6 ετών και της ηλικιακής ομάδας 6 – 11 ετών, ενώ στους εφήβους άνω των 11 
ετών το ποσοστό υπολογίστηκε στο 79.6%.  

 Αντίθετα, για το εμβόλιο MenC παρατηρείται ικανοποιητική εμβολιαστική 
κάλυψη σ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον μια δόση του 
εμβολίου έχει γίνει στο 95% των παιδιών <6 ετών, στο 100% των παιδιών 6 – 11 
ετών και στο 98% των παιδιών άνω των 11 (Γράφημα 3). Ενώ, για το εμβόλιο MCV4 
δεν πραγματοποιήθηκε σύγκριση ανά ηλικιακή ομάδα, καθώς σύμφωνα με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμού 2017 χορηγείται σε παιδιά μεγαλύτερα των 11 ετών. 
Επίσης, για το εμβόλιο κατά του ιού της εποχικής γρίπης παρατηρήσαμε εξαιρετικά 
χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, τόσο για το 
έτος 2016 – 17 όσο και για την προηγούμενη τριετία 2014 – 17 (Πίνακας 6).  
 

4. Συζήτηση 
4.1. Επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο 

νόσημα στην Ευρώπη 
Τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στην 

ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος της εμβολιαστικής τους κάλυψης, καθώς 
εμφανίζονται συχνά σημαντικές καθυστερήσεις ή κενά στην εμβολιαστική τους 
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κάλυψη  [59]. Είναι απαραίτητο να προστατευθούν αυτά τα παιδιά με την έγκαιρη 
χορήγηση εμβολίων, σύμφωνα με τις τρέχουσες συστάσεις [60]. Επιβεβαιωμένα 
στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά συχνά κινδυνεύουν από τη γρίπη γιατί δεν έχουν 
εμβολιαστεί με το εμβόλιο κατά της γρίπης [9]. 

Η διστακτικότητα της ανοσοποίησης είναι γνωστό φαινόμενο σε υγιείς 
πληθυσμούς [61]. Ωστόσο, έχουν αναφερθεί πληροφορίες σχετικά με καθυστερήσεις 
στον εμβολιασμό και την παροχή ευκαιριών εμβολιασμού και στα παιδιά με χρόνια 
προβλήματα υγείας [2]. 

Αιτία μη ικανοποιητικής εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτόν τον πληθυσμό 
αποτελεί συχνά η ελλιπής ενημέρωση και, λιγότερο συχνά, η αναβολή του 
εμβολιασμού εξαιτίας της ίδιας της ασθένειας [61]. Αναλύσεις μελετών, έχουν 
αποκαλύψει την ύπαρξη ανομοιογένειας στον τύπο του εμβολίου, το οποίο δεν έχει 
χορηγηθεί ή έχει καθυστερήσει η χορήγησή του, μεταξύ των παιδιών με διαφορετικό 
χρόνιο πρόβλημα υγείας [59].  

Οι πληθυσμοί, οι οποίοι εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους – έχουν  
κάποιο χρόνια νόσημα – της ηλικίας τους, της φύσης του επαγγέλματός τους ή των 
συνθηκών διαβίωσής τους, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από 
λοιμώξεις, οι οποίες προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό,  με επακόλουθο σοβαρές 
επιπλοκές ή ακόμα και το θάνατο, αποτελούν το στόχο περιοδικών προσπαθειών 
καταγραφής αναγκών και εμβολιαστικής κάλυψης. Στόχος αυτών των προσπαθειών 
είναι η επίτευξη ικανοποιητικού ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης των ευαίσθητων 
αυτών πληθυσμών [16]. 

Ανάλογα συμπεράσματα με την παρούσα μελέτη, παρατηρήθηκαν σε μελέτη 
κοόρτης παιδιών και νέων με κυστική ίνωση, η οποία έδειξε σημαντικά κενά 
ανοσοποίησης και διαφορές στα ποσοστά κάλυψης ανάλογα με το είδος του 
εμβολίου. Ο εμβολιασμός κρίθηκε απαραίτητο να ενισχυθεί προκειμένου να αυξηθεί 
τό σο  η διάρκεια ζωής των ασθενών με κυστική ίνωση,  ό σο  και τα ο φέλη της 
ανοσοποίησης σε αυτήν την ομάδα υψηλού κινδύνου [2]. 

Για τα παιδιά – εφήβους με ΣΔ Ι, κυστική ίνωση και νευρολογικά – 
νευρομυϊκά νοσήματα, τα οποία συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα εξήχθησαν 
συμπεράσματα χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης για εμβόλια του βασικού 
εμβολιασμού, όπως το DTaP/Tdap και το HAV. Χαρακτηριστικά ανάλογα είναι τα 
αποτελέσματα μελέτης για την εμβολιαστική κάλυψη και την έγκαιρη χορήγηση των 
εμβολίων, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, η οποία 
πραγματοποιήθηκε πριν μια δεκαετία, περίπου, σε παιδιά με χρόνια νοσήματα στην 
Ιταλία. Η προαναφερόμενη έρευνα έδειξε χαμηλή εμβολιαστικά κάλυψη και 
καθυστερημένη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος χορήγησης των απαιτούμενων 
δόσεων των συνιστώμενων εμβολίων σε ένα δείγμα παιδιών με διαφορετικό χρόνιο 
νόσημα, συγκεκριμένα σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, κυστική ίνωση, σ. Down και 
νευρολογικά προβλήματα. Επίσης, παρατηρήθηκε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη 
κατά του ιού της γρίπης σε όλα τα παιδιά της συγκεκριμένης μελέτης, με εξαίρεση τα 
διαγνωσμένα παιδιά με κυστική ίνωση. Η ομάδα των παιδιών με χρόνια νευρολογικά 
προβλήματα φάνηκε να είναι η ομάδα υψηλού κινδύνου με το χαμηλότερο ποσοστό 
ανοσοποίησης κατά του ιού της γρίπης [5], συμπέρασμα το οποίο δεν παρατηρήθηκε 
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στην δική μας ομάδα συμμετεχόντων με χρόνιο νευρολογικό νόσημα, αντιθέτως είχαν 
το μικρότερο ποσοστό.   

Σε προηγούμενη έρευνα στην ίδια χώρα, παρατηρήθηκαν χαμηλά ποσοστά 
εμβολιαστικής κάλυψης για την γρίπη σε παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας. 
Αναλυτικότερα, καταγράφηκε αύξηση στον αντιγριπικό εμβολιασμό κατά την 
διάρκεια τριών συνεχόμενων ετών, ωστόσο τα γενικά ποσοστά ανοσοποίησης ενάντια 
στον ιό της γρίπης παρέμειναν σε χαμηλό επίπεδο, στα παιδιά με κυστική ίνωση και 
με σακχαρώδη διαβήτη [63]. Άλλες μελέτες έδειξαν εξίσου χαμηλή εμβολιαστική 
κάλυψη κατά της γρίπης, σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα στην 
Ισπανία [64]. Αντίθετα, ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη κατά της εποχιακής 
γρίπης καταγράφηκε στην Γαλλία σε παιδιά με κυστική ίνωση [65]. Όσον αφορά το 
εμβόλιο κατά του ιού της εποχικής γρίπης λιγότερα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου Ι στην Ισπανία [66] ήταν εμβολιασμένα σε σύγκριση με παρόμοια έρευνα στην 
Αγγλία [67] σε παιδιά με το ίδιο χρόνιο νόσημα. Μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην Γαλλία, έδειξε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη κατά της γρίπης σε παιδιά με 
χρόνιο βρογχικό άσθμα, χωρίς αναφορά στις αιτίες, οι οποίες είχαν ως επακόλουθο το 
μειωμένο ποσοστό εμβολιασμού των παιδιών αυτών [68]. Παρόμοια ήταν τα 
αποτελέσματα, όσον αφορά το εμβόλιο της γρίπης στα παιδιά με χρόνιο νόσημα της 
παρούσας ανάλυσης, όπου για την χρονική περίοδο εποχικής γρίπης 2016 – 17, η 
πλειονότητα των παιδιών και των εφήβων με χρόνια προβλήματα υγείας στην Κρήτη 
δεν είχαν εμβολιαστεί. 

Επιπλέον, παρόλο που είναι επιστημονικά αποδεκτό, ότι η διεισδυτική 
πνευμονιοκοκκική λοίμωξη είναι περισσότερο επικίνδυνη σε σχέση με την εποχιακή 
γρίπη και ότι το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο προσφέρει μακροχρόνια προστασία, έχει 
παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά εμβολιασμού κατά του πνευμονιοκόκκου είναι πολύ 
χαμηλά σε παιδιά με χρόνιο νόσημα και μάλιστα πολύ χαμηλότερα από εκείνα του 
εμβολίου κατά της γρίπης [12]. Ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο δεν είναι 
συχνό φαινόμενο σε παιδιά με χρόνιο βρογχικό άσθμα, αφού οι υποτροπές της νόσου 
παρατηρούνται να συμπίπτουν με την συνιστώμενη χρονική περίοδο χορήγησης του 
αντιγριπικού εμβολίου. Με το φαινόμενο αυτό να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την 
συνιστώμενη χρονική περίοδο χορήγησης του εμβολίου της εποχικής γρίπης [25].  
Παρομοίως, λίγα παιδιά με χρόνιο βρογχικό άσθμα της παρούσας μελέτης φαίνεται 
να έλαβαν το εμβόλιο κατά του ιού της γρίπης και τις τρείς προηγούμενες χρονιές και 
κανένα το επιπλέον εμβόλιο PPSV23 λόγω του χρόνιου νοσήματος, με σύσταση 
ηλικία χορήγησης άνω των 2 ετών.  

Η αξιολόγηση της εμβολιαστικής κάλυψης και ο προσδιορισμός των 
παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τον πλήρη και απαραίτητο για την ηλικία 
εμβολιασμό των υγιών παιδιών σε σχολεία της Αθήνας, έδειξε ότι τα ποσοστά 
εμβολιασμού τους με το εμβόλιο DTaP, της πολιομυελίτιδας (IPV), το Hib, το HBV, 
το MMR (1η δόση) ήταν ικανοποιητικά. Αντίθετα, τα ποσοστά εμβολιασμού ήταν 
χαμηλότερα για τα εμβόλια κατά της μηνιγγίτιδας, του πνευμονιοκόκκου, της 
ανεμευλογιάς, της ηπατίτιδα Α [62]. Όμως, στα παιδιά με χρόνιο νόσημα στην 
ηλικιακή ομάδα 6 – 11 (παιδιά σχολικής ηλικίας) της παρούσας έρευνας 
παρατηρήσαμε ικανοποιητικά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για τα εμβόλια του 
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βασικού εμβολιασμού, όπως το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β, της Πολιομυελίτιδας και 
του Μηνιγγιτιδόκοκκου C, της Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας, του αιμόφιλου της 
ινφλουέντζας β (Hib) και της ανεμευλογιάς. 

Επίσης, η εμβολιαστική κάλυψη των εφήβων δεν θεωρείται ικανοποιητική, 
κυρίως λόγω της μη συμμόρφωσης τους με την χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων. 
Η ολοκλήρωση των επαναληπτικών δόσεων των εμβολίων σε αυτή την ηλικία 
αποτελεί την τελευταία ευκαιρία μαζικής παρέμβασης και θα ήταν σημαντική για την 
ατομική και κοινοτική προστασία από ασθένειες, που μπορούν να προληφθούν με το 
εμβολιασμό [60]. 

Η εφηβεία αποτελεί μια ηλικία ορόσημο, καθώς το εμβολιαστικό πρόγραμμα 
στις περισσότερες χώρες ολοκληρώνεται στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο της 
ζωής ενός παιδιού, ωστόσο τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης συχνά καταγράφονται 
χαμηλά στους εφήβους [69]. 

Η εμβολιαστική κάλυψη των εφήβων με χρόνιο νόσημα δεν έχει επαρκώς 
μελετηθεί. Παρόλα αυτά, μελέτη καταγραφής της εμβολιαστικής κάλυψης σε υγιής 
εφήβους στην Ελλάδα, έδειξε ικανοποιητικά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για τα 
βασικά εμβόλια της πολιομυελίτιδας, της ηπατίτιδας Β, του τετάνου και της 
διφθερίτιδας και της ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι η δόση 
των εμβολίων που συνήθως έλειπε ήταν η επαναληπτική δόση, η οποία χορηγείται σε 
μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους. Περιορισμένος αριθμός των εφήβων, οι οποίοι 
συμμετείχαν, ήταν πλήρως εμβολιασμένοι με τα συνιστώμενα εμβόλια του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων Td / Tdap, MMR, HBV, IPV, 
MenC και HAV [70]. Επομένως, ο συνιστώμενος εμβολιασμός των εφήβων 
αποδείχθηκε ανολοκλήρωτος, καθώς μόλις το ¼ του πληθυσμού – στόχου είχε λάβει 
όλες τις απαιτούμενες δόσεις εμβολίων σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα, στην οποία 
ανήκουν. Στην Ελλάδα, προηγούμενες μελέτες, έδειξαν ένα σημαντικό κενό στον 
εμβολιασμό των εφήβων, καθώς, ο εμβολιασμός με τη δεύτερη δόση της ιλαράς – 
ερυθράς – παρωτίτιδας και του κοκκύτη συχνά δεν γίνεται ή καθυστερεί να γίνει [71]. 
Επίσης, μια μελέτη παρατήρησης χρονικής διάρκειας 10 ετών, κατέγραψε αύξηση 
στον εμβολιασμό των παιδιών με το MMR και με την επαναληπτική δόση Tdap. 
Ταυτόχρονα σε αυτή την δεκαετία ο ολοκληρωμένος εμβολιασμός κατά του ιού της 
ηπατίτιδας Β ( 3 δόσεις HBV ) αυξήθηκε [72]. Αντίθετα, στους εφήβους με χρόνιο 
νόσημα ηλικίας άνω των 11 ετών της παρούσας μελέτης, σημειώθηκε μείωση του 
ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης για το εμβόλιο DTaP/ Tdap, καθώς στην ηλικία 
αυτή συστήνεται η χορήγηση επαναληπτικής δόσης του συγκεκριμένου εμβολίου.  

Οι παράγοντες, στους οποίους οφείλεται η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και 
ο ελλιπής εμβολιασμός των παιδιών και εφήβων με χρόνια προβλήματα υγείας θα 
μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: ανασφάλεια για τις πιθανές παρενέργειες 
του εμβολίου και ελλιπής πληροφόρηση για την ασφάλεια και την ανοσογονικότητα 
του εμβολίου στην συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού και από τους γονείς αλλά και 
από τους επαγγελματίες υγείας [73].    

Παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με τα χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής 
κάλυψης των παιδιών και των εφήβων, πιθανότατα περιλαμβάνουν λόγους: 
οικονομικής δυσχέρειας, ελλιπούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των γονέων των 
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παιδιών και πεποιθήσεων – ανεπαρκούς ενημέρωσης των παιδιών εφηβικής ηλικίας 
[74]. Τα αποτελέσματα των περισσότερων μελετών δείχνουν αξιοσημείωτα χαμηλή 
εμβολιαστική κάλυψη κατά του ιού της γρίπης σε παιδιά και εφήβους με χρόνια 
νοσήματα, η οποία πιθανότατα οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση των γονέων και 
των υπευθύνων ιατρών τους, οι οποίοι αγνοούν τις κλινικές επιπτώσεις της νόσησης 
από γρίπη και τα ευεργετικά αποτελέσματα του εμβολίου στην προσπάθεια 
προστασίας των παιδιών με χρόνια προβλήματα υγείας [75]. Ωστόσο, στην παρούσα 
μελέτη δεν πραγματοποιήθηκε ανάλυση και καταγραφή των παραγόντων, οι οποίοι 
πιθανότατα σχετίστηκαν με τα χαμηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για τα 
εμβόλια του βασικού εμβολιασμού και για τα επιπλέον, τα οποία συστήνονται σε 
παιδιά – εφήβους με χρόνια προβλήματα υγείας στην Κρήτη.  

Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη σε παιδιά και εφήβους με χρόνια νοσήματα 
κατά ένα μέρος οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση και το φόβο της πιθανότητας 
εμφάνισης παρενεργειών από τον εμβολιασμό σε παιδιά με ήδη επιβαρυμένο  ιατρικό 
ιστορικό και στην ελλιπή οργάνωση ανίχνευσης και προγραμματισμού παροχής του 
απαιτούμενου εμβολίου στα παιδιά με χρόνιο νόσημα [12]. Αρκετές μελέτες έχουν 
αναγνωρίσει ως πιθανό παράγοντα της ελλιπούς εμβολιαστικής κάλυψης τις 
πεποιθήσεις και τις γνώσεις των γονέων τους για τον εμβολιασμό. Ωστόσο, μερικές 
μελέτες συμπεραίνουν ότι αυτός δεν είναι σημαντικός παράγοντας και ότι 
μεγαλύτερο εμπόδιο στον ανεμβολιασμό ή ελλιπή εμβολιασμό των παιδιών αποτελεί 
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας [76].  

Τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε 
υγιή παιδιατρικό πληθυσμό, αποδεικνύουν ότι το να ανήκεις σε μειονότητα, η 
παρουσία πολλών αδελφών, το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα, η μικρή ηλικία της 
μητέρας και η άγνοια της επικινδυνότητας της λοίμωξης, η οποία προλαμβάνεται με 
τον εμβολιασμό αποτελούν σημαντικούς λόγους καθυστέρησης ή απουσίας 
εμβολιασμού – ανοσοποίησης του παιδιατρικού πληθυσμού. Επομένως, τα παιδιά, τα 
οποία άνηκαν σε μειονότητα, ήταν γεννημένα εκτός Ελλάδας, ήταν ανασφάλιστα, 
είχαν μητέρα νεαρής ηλικίας, προέρχονταν από πολυμελή οικογένεια ή είχαν 
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου πατέρα είχαν λιγότερες πιθανότητες να είναι πλήρως 
ή επαρκώς εμβολιασμένα σύμφωνα με την ηλικιακή τους ομάδα  [77]. 

Μελέτη αξιολόγησης των αιτιών μη εμβολιασμού με το αντιγριπικό εμβόλιο 
κατέγραψε ότι οι οικογένειες παιδιών με χρόνιο νόσημα δεν έλαβαν το εμβόλιο διότι 
δεν ήταν πεπεισμένοι για την χρησιμότητα του [78]. Οι γονείς, οι οποίοι 
προβληματίζονται για την ασφάλεια, την ανοσογονικότητα και τις παρενέργειες από 
την χορήγηση κάποιου εμβολίου στα παιδιά τους, τα όποια έχουν ένα ήδη 
επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό, φαίνεται να έχουν ελλιπή ενημέρωση για τα εμβόλια 
από τον επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει αναλάβει την υγειονομική φροντίδα του 
παιδιού τους [79]. Ταυτόχρονα, σημαντικό αντίκτυπο στον ανεμβολιασμό επιφέρουν 
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με παράδειγμα την επιδημία της γρίπης H1N1 το 
2009, όταν οι εσφαλμένες ειδήσεις για τις σοβαρές παρενέργειες του εμβολίου τότε, 
οδήγησαν σε θεαματική αύξηση της άρνησης του εμβολιασμού των παιδιών με 
χρόνιο νόσημα και των οικογενειών τους [80]. 
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Εξίσου σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τα ποσοστά 
εμβολιαστικής κάλυψης κατά του ιού της γρίπης φαίνεται ότι είναι οι χαμένες 
ευκαιρίες εμβολιασμού. Ως χαμένη ευκαιρία εμβολιασμού θεωρείται η επίσκεψη ενός 
παιδιού στον παιδίατρο, το οποίο ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου και δεν έχει 
αντένδειξη χορήγησης του εμβολίου, όμως δεν λαμβάνει τη δόση του συνιστώμενου 
εμβολίου. Οι χαμένες ευκαιρίες εμβολιασμού έχουν καταγραφεί ως ένα σημαντικό 
εμπόδιο στην προσπάθεια έγκαιρης και ικανοποιητικής εμβολιαστικής κάλυψης [81]. 
Προηγούμενες μελέτες για την εμβολιαστική κάλυψη με το αντιγριπικό εμβόλιο των 
παιδιών με χρόνιο βρογχικό άσθμα, για παράδειγμα, έδειξαν ότι οι χαμένες ευκαιρίες 
χορήγησης του εμβολίου είναι ένα συχνό φαινόμενο, η καταπολέμηση του οποίου θα 
μπορούσε να βελτιώσει αρκετά τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης [82]. 

 
4.2. Περιορισμοί μελέτης 
Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε μερικούς σημαντικούς περιορισμούς της 

συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης. Αρχικά, πρόκειται για ένα ανομοιογενές 
αριθμητικά δείγμα παιδιών και εφήβων με χρόνια προβλήματα υγείας. Εστιάζοντας 
στον πληθυσμό, ο οποίος μελετήθηκε και αναλύθηκε στην συγκεκριμένη μελέτη 
παρατηρούμε ότι τα παιδιά με χρόνιο βρογχικό άσθμα υπερτερούν αριθμητικά σε 
σύγκριση με τα παιδιά των άλλων ομάδων υψηλού κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων 
εξαιτίας του χρόνιου προβλήματος της υγείας τους. 

Χαρακτηριστικά θα αναφερθούμε στα παιδιά με χρόνιο νεφρολογικό και 
νευρολογικό νόσημα, καθώς αποτελούν την μικρότερη αριθμητικά ομάδα, αφού ήταν 
τα παιδιά, που αντιμετωπίσαμε αξιοσημείωτη δυσκολία στην ανεύρεση του δείγματος 
και στην συνεργασία με τους γονείς τους στην συλλογή των δεδομένων για τον 
υπολογισμό της εμβολιαστικής τους κάλυψης, λόγω της ιδιαιτερότητας της 
κατάστασης τους και του χρόνιου νοσήματος τους, πρόκειται κυρίως για παιδιά με 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια προχωρημένου σταδίου και για παιδιά με νευρολογικά 
προβλήματα, όπως η βαριά νοητική υστέρηση.  

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ανομοιογένεια ως προς τον τόπο διαμονής και την 
εθνικότητα των παιδιών της μελέτης. Καθώς τα περισσότερα παιδιά – έφηβοι 
βρέθηκαν να έχουν τόπο διαμονής τον ευρύτερο νομό του Ηρακλείου, ενώ λιγότερα 
ήταν αυτά από τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης και το μεγαλύτερο ποσοστό τους 
βρέθηκε να είναι ελληνικής καταγωγής, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα εξίσου 
σημαντικό περιορισμό της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης. 

Ο σημαντικότερος, ωστόσο, περιορισμός φαίνεται να είναι ότι η παρούσα 
μελέτη περιελάμβανε ένα ευκαιριακό - τυχαίο δείγμα, όπως θα μπορούσαμε να το 
χαρακτηρίσουμε, δηλαδή παιδιά και εφήβους με χρόνιο πρόβλημα υγείας, οι οποίοι 
επισκέφθηκαν τα εξωτερικά παιδιατρικά ιατρεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
της πόλης του Ηρακλείου, στα πλαίσια επανεξέτασης ή εμφάνισης επιπλοκών και 
αναγκαιότητα παροχής τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή χορήγησης θεραπευτικής 
φαρμακευτικής αγωγής λόγω του χρόνιου νοσήματος τους.  
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4.3. Προοπτικές στην επίτευξη ικανοποιητικής εμβολιαστικής κάλυψης 

παιδιών και εφήβων με χρόνιο νόσημα 
Στρατηγικές συνεχούς ενημέρωσης – εκπαίδευσης και υπενθύμισης για την 

έγκαιρη χορήγηση των δόσεων των εμβολίων σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο 
νόσημα, οι οποίες θα παρέχονται στους γονείς και στους παιδιάτρους των παιδιών 
αυτών έχει φανεί ότι θα μπορούσαν να συντελέσουν στην αύξηση του επιπέδου της 
εμβολιαστικής τους κάλυψης [83]. Η χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος 
καταγραφής και υπενθύμισης χορήγησης των δόσεων των εμβολίων θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην καταγραφή των ελλείψεων και στην προσπάθεια επιτυχούς αύξησης 
της εμβολιαστικής κάλυψης [84, 85]. Θετικά αποτελέσματα είχαν ανάλογες 
παρεμβάσεις υπενθύμισης του αντιγριπικού εμβολίου, στα πλαίσια παρεμβάσεων του 
CDC για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εποχικής γρίπης, στους γονείς των 
παιδιών με χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία ανήκουν στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου νόσησης, εκδήλωσης επιπλοκών και θανάτου από τον ιό της γρίπης [86].  

Συμπερασματικά, τέτοιους είδους στρατηγικές – παρεμβάσεις θα ήταν 
χρήσιμο να πραγματοποιηθούν με στόχο την βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης 
και για άλλα εμβόλια, τα οποία συστήνονται για την προστασία των παιδιών με 
χρόνιο νόσημα, όπως το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου και του 
πνευμονιόκοκκου [87, 88]. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και υπενθύμισης 
χορήγησης εμβολίων αποτελεί έναν αποτελεσματικό και εφικτό μηχανισμό στην 
προσπάθεια αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών και εφήβων με χρόνιο 
νόσημα [89]. Ανάλογη προσπάθεια παρέμβασης στην Ελλάδα με στόχο την βελτίωση 
του ποσοστού της εμβολιαστικής κάλυψης – ανοσοποίησης των παιδιών με χρόνιο 
νόσημα, κρίνεται απαραίτητο να εστιάσει σε μειονότητες, όπως οι Ρομά και οι 
μετανάστες, σε πολυμελείς οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 
σε παιδιά  νεαρών μητέρων και στην συνεχή ενημέρωση – εκπαίδευση γονέων για 
την ασφάλεια και ανοσογονικότητα των εμβολίων στο συγκεκριμένο παιδιατρικό 
πληθυσμό [77]. 

Παράλληλα, οι προσπάθειες πρόληψης λοιμώξεων του αναπνευστικού 
κρίνεται σημαντικό να εστιάσουν στην πρόληψη των λοιμώξεων, οι οποίες έχουν σαν 
επακόλουθο την νοσηλεία των παιδιών με χρόνιο νόσημα, εξαιτίας σοβαρών 
επιπλοκών [90]. Μερικά καινούργια εμβόλια έχουν δημιουργηθεί για κάποιες 
λοιμώξεις, οι οποίες είναι αρκετά συχνές σε παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας, 
αλλά στην παρούσα φάση δε χρησιμοποιούνται ακόμα. Η λοίμωξη από τον 
κυτταρομεγαλοϊό, για παράδειγμα, αποτελεί την συχνότερη ιογενή λοίμωξη σε παιδιά 
με χρόνια νεφρολογικά προβλήματα και κυρίως σ’ αυτά που έχουν υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση. Η προστασία των παιδιών αυτών από τον συγκεκριμένο ιό είναι 
υψίστης σημασίας καθώς προκαλεί οξεία λοίμωξη, η οποία οδηγεί σε σοβαρές 
επιπλοκές, στην απόρριψη του μοσχεύματος και στο θάνατο. Επομένως, ένα ασφαλές 
και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κυτταρομεγαλοϊού για τα παιδιά αυτά θα ήταν 
μια λύση για την προστασία τους από την λοίμωξη και επιπλέον μελέτες κρίνεται 
σημαντικό να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή [91]. Από την άλλη μεριά, όμως, 
εμβόλια για άλλες λοιμώξεις, όπως ο Αναπνευστικός Συγκυτιακός Ιός βρίσκονται σε 
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προχωρημένο στάδιο έρευνας, η χρήση των οποίων προσφέρει προστασία στα παιδιά 
με χρόνιο νόσημα από τον RSV [92]. 

 
 

5. Σημαντικότερα ευρήματα – Συμπεράσματα  
Η ανεπαρκής εμβολιαστική κάλυψη στον υγιή παιδιατρικό πληθυσμό είναι 

ένα φαινόμενο, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνών, 
ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά λιγότερες προσπάθειες υπολογισμού και 
καταγραφής του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά με χρόνια προβλήματα 
υγείας, τόσο για τα εμβόλια του βασικού εμβολιαστικού προγράμματος, όσο και για 
τα επιπλέον εμβόλια, τα οποία συστήνονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, στην 
οποία ανήκουν ανάλογα με το χρόνιο νόσημά τους. Παράλληλα, οι περισσότερες 
μελέτες, οι οποίες έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα εστιάζουν στην 
εμβολιαστική κάλυψη για τα εμβόλια της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.   

Τα παιδιά και οι έφηβοι με χρόνια προβλήματα υγείας διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο νόσησης, εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών και θανάτου από λοιμώξεις, οι 
οποίες προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της 
κατάστασης της υγείας τους. Η μη ικανοποιητική εμβολιαστική κάλυψη της ευπαθούς 
αυτής ομάδας του πληθυσμού βασίζεται συχνότερα στην λανθασμένη πεποίθηση  
επικινδυνότητας της χορήγησης τους λόγω των παρενεργειών και λιγότερο συχνά 
στην πιθανότητα εμφάνισης υποτροπής του χρόνιου νοσήματος. Όμως, είναι κοινώς 
αποδεκτό ότι η χορήγηση των εμβολίων σε παιδιά και εφήβους με χρόνιο νόσημα  
είναι επωφελής, καθώς έχει διαπιστωθεί η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η 
ανοσογονικότητα τους. 

Στην παρούσα μελέτη, καταγράφηκε η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και 
εφήβων με χρόνια νοσήματα, βρογχικό άσθμα, κυστική ίνωση, σακχαρώδη διαβήτη, 
νεφρωσικό σύνδρομο – νεφρική ανεπάρκεια και νευρολογικό – νευρομυϊκό νόσημα, 
για τον βασικό εμβολιασμό και για τα εμβό λια της γρίπης και το 2 3 δύναμο  
πολυσακχαριδικό εμβόλιο του πνευμονιοκόκκου.  

Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ικανοποιητικά ποσοστά ανοσοποίησης για τα 
εμβόλια, τα οποία ανήκουν στο βασικό σχεδιάγραμμα εμβολιασμού με μεγαλύτερο το 
ποσοστό για το εμβόλιο κατά του ιού της ηπατίτιδας Β και του μηνιγγιτιδόκοκκου της 
οροομάδας C, ενώ εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά για τα επιπλέον εμβόλια, με 
μικρότερο το ποσοστό του PPSV23 και του INFLV για την τριετία 2014 – 2017.  

Επίσης, συσχετίζοντας τα ποσοστά της εμβολιαστικής κάλυψης ανά χρόνιο 
νόσημα, παρατηρήσαμε ότι η εμβολιαστική κάλυψη συσχετίζεται με το είδος του 
χρόνιου νοσήματος για την πλειονότητα των εμβολίων, τα οποία ανήκουν στον 
βασικό εμβολιασμό, εκτός από το εμβόλιο κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας 
τύπου β (p=0.070) και το εμβόλιο MCV4 (p=0.507). Όσον αφορά, τα επιπλέον 
συνιστώμενα εμβόλια, ανάλογα το χρόνιο νόσημα, για το πολυσακχαριδικό εμβόλιο 
του πνευμονιοκόκκου (PPSV23) βρέθηκε να συσχετίζεται το ποσοστό εμβολιαστικής 
κάλυψης με το χρόνιο νόσημα (p<0.001), ενώ για το εμβόλιο της γρίπης για την 
χρονική περίοδο 2016 – 2017 δεν παρατηρήθηκε ανάλογη συσχέτιση (p=0.619).  
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Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα 
πραγματοποίησης παραπάνω μελετών υπολογισμού της εμβολιαστικής κάλυψης του 
συγκεκριμένου παιδιατρικού πληθυσμού με στόχο την οργάνωση και 
πραγματοποίηση παρεμβάσεων προκειμένου να βελτιωθεί και να αυξηθεί το επίπεδο 
της εμβολιαστικής τους κάλυψης.  

Τα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας βρίσκονται σε συχνή επαφή με το 
σύστημα τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας λόγω του χρόνιου νοσήματος τους, το οποίο 
κρίνεται σημαντικό να ενεργοποιηθεί για να τους προσφέρει και ευκαιρίες 
εμβολιασμού κατά την διάρκεια της νοσηλείας ή της προγραμματισμένης επίσκεψης 
παρακολούθησης της νόσου τους. Οι παιδίατροι, λοιπόν, κρίνεται σκόπιμο να 
κινητοποιηθούν, παρακολουθώντας την πορεία του εμβολιασμού των παιδιών, 
καταγράφοντας τις ελλείψεις και προγραμματίζοντας το χρονοδιάγραμμα χορήγησης 
των δόσεων των εμβολίων, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της 
χώρας μας. Επιπροσθέτως, παρεμβάσεις για τον εμβολιασμό των υγιών παιδιών και 
ενηλίκων, οι οποίοι βρίσκονται σε στενή επαφή με τα παιδιά αυτά, ό πως μέλη της 
οικογένειας τους, οι παιδίατροι και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι 
σημαντικό να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να προστατευθεί 
αυτός ο ευπαθής πληθυσμός από λοιμώξεις, οι οποίες προλαμβάνονται με τα εμβόλια.  

Ταυτόχρονα, στρατηγικές παρέμβασης για  την ανοσοποίηση του γενικότερου 
πληθυσμού θεωρούμε ότι κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιούνται, διότι έχει 
διαπιστωθεί ότι συνήθως εγγυώνται τη δημιουργία κοινοτικής προστασίας – 
ανοσοποίησης, η οποία προστατεύει από λοιμώδη νοσήματα τους πιο αδύναμους – 
ευπαθείς πληθυσμούς, όπως είναι τα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας,  ακόμη και 
όταν δεν έχουν εμβολιαστεί τα ίδια. 

 
 

6. Εγκρίσεις/Χρηματοδότηση 
Για την εκπόνηση της παρούσας ερευνητικής μεταπτυχιακής εργασίας δε 

χρειάστηκε χρηματοδότηση και διεξήχθη με ιδίους πόρους.  
Επίσης, πραγματοποιήθηκε με έγγραφη απόφαση με αριθμό 1015 (πρακτικό 

συνεδρίασης 27 - 20/09/2017)  από το Ενιαίο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠαΓΝΗ, 
μετά από αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9068 – 21/7/2017 για την έγκριση 
διεξαγωγής της, στα πλαίσια λειτουργίας των παιδιατρικών ιατρείων. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης των γονέων – κηδεμόνων 
για την συμμετοχή των παιδιών τους στην παρούσα έρευνα, το οποίο υπέγραφαν πριν 
τη καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων για την ανάλυση και την μελέτη της 
εμβολιαστική τους κάλυψης.  
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8. Πίνακες / Γραφήματα 

Πίνακες 

Πίνακας 1: Δόσεις εμβολίων ανά ηλικιακή ομάδα σε παιδιά με χρόνιο νόσημα 

σύμφωνα με το Ε.Π.Ε 2017 στην Ελλάδα 

  

ΕΜΒΟΛΙΟ 12 ΜΗΝΩΝ  24 ΜΗΝΩΝ  6 ΕΤΩΝ  >11 ΕΤΩΝ  

DTaP/Tdap  3  4  5  6  

IPV 3  4  4  4  

Hib  3  4  4  4  

MMR  -  1  2  2  

VAR  -  1  2  2  

HBV  2 ή 3  3  3  3  

HAV  1   2  2  2  

MenC  1  1  1  1  

MenACWY  -  -  -  1  

PCV  3 4  4  4  

PPSV 23  -  -  1  1  

INFLV  Ετησίως  σε ομάδες υψηλού κινδύνου  
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Πίνακας 2: Βασικά στοιχεία παιδιών και εφήβων  

 N (%) 
Φύλο  
  Αγόρι 189 (62.2) 
  Κορίτσι 115 (37.8) 
Ηλικία, μέση (±sd) 9.8 (±4.0) 
<6 56 (18.4) 
[6-11] 145 (47.7) 
>11 103 (33.9) 
Εθνικότητα  
  Ελληνική 284 (93.4) 
  Άλλη 20 (6.6) 
Χρόνιο Νόσημα  
  ΑΣΘΜΑ 200 (65.8) 
  ΣΔ Ι 70 (23.0) 
  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 12 (3.9) 
  ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ 9 (3.0) 
  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 13 (4.3) 
Τόπος διαμονής  
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 235 (77.3) 
  ΛΑΣΙΘΙ 15 (4.9) 
  ΡΕΘΥΜΝΟ 27 (8.9) 
  ΧΑΝΙΑ 27 (8.9) 
 
Πίνακας 3: Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών και εφήβων με χρόνιο νόσημα 

 Ναι Όχι 
 N (%) N (%) 
DTaP/ Tdap 222 (73.0) 82 (27.0) 
IPV 297 (97.7) 7 (2.3) 
Hib 281 (92.4) 23 (7.6) 
MMR  283 (93.1) 21 (6.9) 
VAR  245 (88.1) 33 (11.9) 
HBV 299 (98.4) 5 (1.6) 
HAV 259 (85.2) 45 (14.8) 
MenC  288 (98.3) 5 (1.7) 
MCV4 50 (58.8) 35 (41.2) 
PCV ≥1 δόση* 282 (93.1) 21 (6.9) 
PCV (7 ή 10 ή 13) 186 (63.5) 107 (36.5) 
PCV 13** 37 (12.2) 267 (87.8) 
PPSV 23  11 (3.6) 293 (96.4) 
INFLV 2016 – 2017  64 (21.1) 240 (78.9) 
INFLV 2014 – 2017*** 15 (4.9) 289 (95.1) 
* Παιδιά άνω του 1ος

** Τουλάχιστον 1 δόση μετά την διάγνωση 

 έτους  

*** Τουλάχιστον 3 δόσεις 
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Πίνακας 4: Εμβολιαστική κάλυψη σε κάθε χρόνιο νόσημα 

*Παιδιά άνω του 1ος

** Τουλάχιστον 3 δόσεις 

 έτους  

 

 

 Χρόνιο Νόσημα  
 Άσθμα ΣΔ Ι Νεφρολογικό Κυστική 

ίνωση 
Νευρολογικό p-value 

 N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)  
DTaP/ Tdap      <0.001 
  Όχι 35 (17.5) 31 (44.3) 7 (58.3) 4 (44.4) 5 (38.5)  
  Ναι 165 (82.5) 39 (55.7) 5 (41.7) 5 (55.6) 8 (61.5)  
IPV      0.022 
  Όχι 2 (1.0) 2 (2.9) 1 (8.3) 0 (0.0) 2 (15.4)  
  Ναι 198 (99.0) 68 (97.1) 11 (91.7) 9 (100.0) 11 (84.6)  
Hib      0.070 
  Όχι 11 (5.5) 6 (8.6) 2 (16.7) 2 (22.2) 2 (15.4)  
  Ναι 189 (94.5) 64 (91.4) 10 (83.3) 7 (77.8) 11 (84.6)  
MMR      <0.001 
  Όχι 8 (4.0) 5 (7.1) 3 (25.0) 0 (0.0) 5 (38.5)  
  Ναι 192 (96.0) 65 (92.9) 9 (75.0) 9 (100.0) 8 (61.5)  
VAR      0.040 
  Όχι 18 (9.4) 8 (14.3) 3 (27.3) 0 (0.0) 4 (33.3)  
  Ναι 174 (90.6) 48 (85.7) 8 (72.7) 7 (100.0) 8 (66.7)  
HBV      0.012 
  Όχι 1 (0.5) 2 (2.9) 0 (0.0) 2 (22.2) 0 (0.0)  
  Ναι 199 (99.5) 68 (97.1) 12 (100.0) 7 (77.8) 13 (100.0)  
HAV      <0.001 
  Όχι 16 (8.0) 18 (25.7) 3 (25.0) 4 (44.4) 4 (30.8)  
  Ναι 184 (92.0) 52 (74.3) 9 (75.0) 5 (55.6) 9 (69.2)  
MenC      <0.001 
  Όχι 1 (0.5) 0 (0.0) 1 (8.3) 0 (0.0) 3 (23.1)  
  Ναι 197 (99.5) 63 (100.0) 11 (91.7) 7 (100.0) 10 (76.9)  
MCV4      0.507 
  Όχι 19 (54.3) 23 (65.7) 4 (57.1) 3 (75.0) 1 (25.0)  
  Ναι 16 (45.7) 12 (34.3) 3 (42.9) 1 (25.0) 3 (75.0)  
PCV(7 ή 10 ή 13)       <0.001 
  Όχι 48 (24.2) 40 (63.5) 8 (66.7) 4 (57.1) 7 (53.8)  
  Ναι 150 (75.8) 23 (36.5) 4 (33.3) 3 (42.9) 6 (46.2)  
PCV ≥ 1 δόση*      0.012 
  Όχι 8 (4.0) 9 (12.9) 2 (16.7) 2 (22.2) 0 (0.0)  
  Ναι 192 (96.0) 61 (87.1) 10 (83.3) 7 (77.8) 12 (100.0)  
PPSV 23       <0.001 
  Όχι 20 (100.0) 62 (88.6) 11 (91.7) 8 (88.9) 12 (92.3)  
  Ναι 0 (0.0) 8 (11.4) 1 (8.3) 1 (11.1) 1 (7.7)  
INFLV 2016 – 2017       0.619 
  0 160 (80.0) 55 (78.6) 8 (66.7) 6 (66.7) 11 (84.6)  
  1 40 (20.0) 15 (21.4) 4 (33.3) 3 (33.3) 2 (15.4)  
INFLV 2014 – 2017**      0.441 
  Όχι 191 (95.5) 67 (95.7) 11 (91.7) 8 (88.9) 12 (92.3)  
  Ναι 9 (4.5) 3 (4.3) 1 (8.3) 1 (11.1) 1 (7.7)  
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Πίνακας 5: Εμβολιαστική κάλυψη ανάλογα με τον τόπο διαμονής 

 Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυμνο Χανιά p-
value 

 N (%) N (%) N (%) N (%)  
DTaP/ Tdap     0.898 
  Όχι 62 (26.4) 5 (33.3) 7 (25.9) 8 (29.6)  
  Ναι 173 (73.6) 10 (66.7) 20 (74.1) 19 (70.4)  
IPV     0.178 
  Όχι 4 (1.7) 0 (0.0) 2 (7.4) 1 (3.7)  
  Ναι 231 (98.3) 15 (100.0) 25 (92.6) 26 (96.3)  
Hib     0.137 
  Όχι 16 (6.8) 0 (0.0) 5 (18.5) 2 (7.4)  
  Ναι 219 (93.2) 15 (100.0) 22 (81.5) 25 (92.6)  
MMR     0.637 
  Όχι 17 (7.2) 0 (0.0) 1 (3.7) 3 (11.1)  
  Ναι 218 (92.8) 15 (100.0) 26 (96.3) 24 (88.9)  
VAR     0.403 
  Όχι 26 (11.8) 0 (0.0) 2 (9.5) 5 (20.0)  
  Ναι 194 (88.2) 12 (100.0) 19 (90.5) 20 (80.0)  
HBV     0.727 
  Όχι 4 (1.7) 0 (0.0) 1 (3.7) 0 (0.0)  
  Ναι 231 (98.3) 15 (100.0) 26 (96.3) 27 (100.0)  
HAV     0.180 
  Όχι 32 (13.6) 2 (13.3) 3 (11.1) 8 (29.6)  
  Ναι 203 (86.4) 13 (86.7) 24 (88.9) 19 (70.4)  
MenC     0.043 
  Όχι 2 (0.9) 0 (0.0) 2 (8.7) 1 (4.0)  
  Ναι 229 (99.1) 14 (100.0) 21 (91.3) 24 (96.0)  
MCV4     0.029 
  Όχι 38 (56.7) 5 (100.0) 3 (33.3) 4 (100.0)  
  Ναι 29 (43.3) 0 (0.0) 6 (66.7) 0 (0.0)  
PCV (7 ή 10 ή 13)     0.252 
  Όχι 83 (35.9) 7 (50.0) 11 (47.8) 6 (24.0)  
  Ναι 148 (64.1) 7 (50.0) 12 (52.2) 19 (76.0)  
PCV ≥ 1 δόση*     0.427 
  Όχι 15 (6.4) 2 (13.3) 3 (11.1) 1 (3.7)  
  Ναι 219 (93.6) 13 (86.7) 24 (88.9) 26 (96.3)  
PCV 13**     0.150 
  Όχι 211 (89.8) 12 (80.0) 23 (85.2) 21 (77.8)  
  Ναι 24 (10.2) 3 (20.0) 4 (14.8) 6 (22.2)  
PPSV 23      0.003 
  Όχι 231 (98.3) 12 (80.0) 25 (92.6) 25 (92.6)  
  Ναι 4 (1.7) 3 (20.0) 2 (7.4) 2 (7.4)  
INFLV 2016 – 2017      0.012 
  0 193 (82.1) 8 (53.3) 22 (81.5) 17 (63.0)  
  1 42 (17.9) 7 (46.7) 5 (18.5) 10 (37.0)  
INFLV 2014 – 2017***     0.889 
  Όχι 223 (94.9) 15 (100.0) 26 (96.3) 25 (92.6)  
  Ναι 12 (5.1) 0 (0.0) 1 (3.7) 2 (7.4)  
*Παιδιά άνω του 1ος

** Τουλάχιστον 1 δόση μετά την διάγνωση 

 έτους  

*** Τουλάχιστον 3 δόσεις 
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Πίνακας 6: Εμβολιαστική κάλυψη ανά ηλικιακή ομάδα 

 

  Ηλικιακή ομάδα   
 <6 [6-11] >11 p-value 
 N (%) N (%) N (%)  
DTaP/ Tdap    <0.001 
  Όχι 2 (3.6) 15 (10.3) 65 (63.1)  
  Ναι 54 (96.4) 130 (89.7) 38 (36.9)  
IPV    0.159 
  Όχι 2 (3.6) 1 (0.7) 4 (3.9)  
  Ναι 54 (96.4) 144 (99.3) 99 (96.1)  
Hib    <0.001 
  Όχι 2 (3.6) 4 (2.8) 17 (16.5)  
  Ναι 54 (96.4) 141 (97.2) 86 (83.5)  
MMR    0.604 
  Όχι 4 (7.1) 12 (8.3) 5 (4.9)  
  Ναι 52 (92.9) 133 (91.7) 98 (95.1)  
VAR    0.713 
  Όχι 5 (8.9) 19 (13.1) 9 (11.7)  
  Ναι 51 (91.1) 126 (86.9) 68 (88.3)  
HBV    0.129 
  Όχι 0 (0.0) 1 (0.7) 4 (3.9)  
  Ναι 56 (100.0) 144 (99.3) 99 (96.1)  
HAV    0.002 
  Όχι 10 (17.9) 11 (7.6) 24 (23.3)  
  Ναι 46 (82.1) 134 (92.4) 79 (76.7)  
MenC    0.015 
  Όχι 3 (5.4) 0 (0.0) 2 (2.2)  
  Ναι 53 (94.6) 145 (100.0) 90 (97.8)  
PCV(7 ή 10 ή 13)     <0.001 
  Όχι 4 (7.1) 13 (9.0) 90 (97.8)  
  Ναι 52 (92.9) 132 (91.0) 2 (2.2)  
PCV ≥ 1 δόση*    <0.001 
  Όχι 0 (0.0) 0 (0.0) 21 (20.4)  
  Ναι 55 (100.0) 145 (100.0) 82 (79.6)  
PCV 13**    0.866 
  Όχι 48 (85.7) 128 (88.3) 91 (88.3)  
  Ναι 8 (14.3) 17 (11.7) 12 (11.7)  
INFLV 2016-2017    0.610 
  0 45 (80.4) 111 (76.6) 84 (81.6)  
  1 11 (19.6) 34 (23.4) 19 (18.4)  
INFLV 2014-2017***    0.080 
  Όχι 56 (100.0) 138 (95.2) 95 (92.2)  
  Ναι 0 (0.0) 7 (4.8) 8 (7.8)  
*Παιδιά άνω του 1ος

** Τουλάχιστον 1 δόση μετά την διάγνωση 

 έτους  

*** Τουλάχιστον 3 δόσεις 
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Γραφήματα 

Γράφημα 1: Εμβολιαστική κάλυψη ανά φύλο 

Γράφημα 2: Εμβολιαστική κάλυψη ανά εθνικότητα 
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Γράφημα 3: Εμβολιαστική κάλυψη ανά ηλικιακή ομάδα 

 

Γράφημα 4: Εμβολιαστική κάλυψη PCV και PPSV23 σε κάθε χρόνιο νόσημα 
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Γράφημα 5: Εμβολιαστική κάλυψη γρίπης σε κάθε χρόνιο νόσημα 
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